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 مقدمه 

وجدنا لزاما علي أنفسنا بـذل كـل جهـد ..  الحبيبة ا بمستقبل زاهر لمصرناًإيمانا من 
ولــم تكــن تأمــل أن تــدور فــي .. وعنايــة فائقــة بالقضــايا التــي فرضــت علــي مدينــة زويــل 

وعدتـه فهي المدينة التي اعتصمت بميثاق شرف مع الشعب المصـري بعـد أن .. رحاها 
..  األلــف ميــل فكانــت الخطــوة األولــي فــي بدايــة.. بــأن تقــدم لــه خيــرة علمــاء المســتقبل 

وكـان .. والتي بدأها العالم المصري الدكتور زويل الـذي تفخـر بـه مصـر واألمـة العربيـة 
االختـيـار الصــعب واـلـدقيق لمرحـلـة فارـقـة ـفـي بداـيـة تواصــل المديـنـة ـمـع الشــعب المصــري 
باختيار علماء الغد والذين تم التوافق عليهم من قبـل أسـاتذة يشـهد لهـم التـاريخ بكفـاءاتهم 

وبــدأ التواصــل مــع طــالب العلــم بالمدينــة مــن خــالل منظومــة متكاملــة بهــدف .. ئــدة الرا
العربيــــة نموذجــــا متنــــا ألوليقــــدموا لمصــــر و.. أعــــدادهم ليكونــــوا خيــــر علمــــاء للمســــتقبل 

لنقــول فــي .. وليكونــوا بدايــة تطــور تــاريخي وحضــاري لمصــر وللعــالم العربــي .. مشــرفا 
ٕوان المســتقبل لنــاظره قريــب .. درة عـلـي التحــدي وقــا.. النهايــة أن مصــر غنيــة بأبناءهــا 

 .بمشيئة اهللا 
 واهللا ولي التوفيق ،

 حمدي خليفة 

 نقيب المحامين 

 رئيس اتحاد المحامين العرب    

 السابق
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 املوضوع
إشــكال بطـلـب القضــاء بوـقـف وعــدم جــواز تنفـيـذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا  

عينــا الســتحالة ذلــك ولمساســه ..  ق عليــا ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤فــي الطعــون أرقــام 
بمركــز قــانوني جديــد تــم تقرـيـره للمدينــة المدعيــة علــي أرض ومـبـاني التــداعي ولعــدة أســباب جوهريــة 

 .ري أخ
 : باألتي ٢٤/٤/٢٠١٣وحيث كان ذلك الحكم المشار إليه قد قضي بجلسة  

 حكمت احملكمة 
 . ق عليا شكال ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بقبول الطعون أرقام : أوال 

 ق ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه الصــادر فــي الــدعويين رقمــي : ثانيــا 
 .منه ) يا ، ثالثاثان(فيما تضمنه من البندين 

 وفي الشق العاجل بقبول الدعويين المنصوص عليهما بالبند السابق شكال ، القضاء مجددا: ثالثا 

وـقــف تنفـيــذ الـقــرار الســـلبي باالمتـنــاع عـــن تحوـيــل جامـعــة النـيــل مـــن جامـعــة خاصـــة إـلــي  - أ
 .جامعة أهلية 

ع  بجميــــــ٢٠١١ لســــــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥وقــــــف تنفيــــــذ القــــــرارات أرقــــــام  - ب
 .أجزائها ، وما يترتب علي ذلك من اآلثار ، علي النحو المبين باألسباب 

 . عليا مع إلزام طاعنيها المصروفات ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٤٥٢٤رفض الطعنين رقمي : رابعا 

 الوقائع 
ونوجزها .. أحاطت بها تفصيال صحيفة اإلشكال الراهن المعروضة علي عدالة الهيئة الموقرة 

 :ربط أواصر التداعي في وجدان المحكمة فيما يلي بالقدر الكافي ل
وردت .. أحمـد نظيـف حقيبـة وزارة االتصـاالت /  أثناء تولي السـيد ٢٠٠٢في غضون عام  -١

وهـــي إنشـــاء جامـعــة خاصـــة .. إلـيــه فـكــرة قوامـهــا ـتــأمين مســـتقبله عـقــب الخـــروج ـمــن اـلــوزارة 
ائه جنـيـه واحــد ـفـي إنشــاء دونمــا أن يتكـلـف أو شــركـفـراح يخطــط وـيـدبر ـلـذلك .. للتكنولوجـيـا 
  .هذه الجامعة

طالبـا منـه ) آنـذاك(وزيـر اإلسـكان / حينما أجري اتصـاال هاتفيـا مـع السـيد .. فكانت البداية  -٢
 .نشاء جامعه عليها فدان إل١٢٣ال تقل عن قطعة أرض لوزارة االتصاالت خصص أن ي

ا يفـيـد تخصــيص كتاـبـا رســميوزـيـر اإلســكان  أرســل إلـيـه ١٠/٧/٢٠٠٢وبـتـاريخ وعـلـي الفــور  -٣
 تـــم تـــدقيق المســـاحة ليتبـــين أنهـــا تبلـــغ ٣/٩/٢٠٠٢وبتـــاريخ .. قطعـــة األرض محـــل النـــزاع 



 ٨

وـفـي غضــون شــهر ديســمبر  ..  مـتـر مرـبـع٥٣٣٦٤ر٥٩٣ ـفـدان أي ـمـا يعــادل ١٢٧ر٠٣٢
أي بإجمــالي )  جنـيـه١١٨ر٧٥( ـتـم االتـفـاق عـلـي أن يكــون ســعر المـتـر المرـبـع ـقـدره ٢٠٠٢
 وســـتون مليـــون وثالثمائـــة ســـبعة وخمســـون ألـــف ومـــائتي ثالثـــة( جنيـــه ٦٣٣٥٧٢١٠مبلـــغ 

 حتـــى ٢٠٠٣علـــي خمســـة أقســـاط بدايـــة مـــن ســـدادها وتـــم االتفـــاق علـــي .. ) وعشـــرة جنيـــه
٢٠٠٧.  
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أحمد نظيف بإنشاء مؤسسـة أهليـة طبقـا لقـانون الجمعيـات / وعلي الجانب األخر قام السيد  -٤
وقـــام ) المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي(والمؤسســـات األهليـــة أطلـــق عليهـــا 

 ٢٢١ وـتــم منحـهــا صـــفة النـفــع الـعــام ـبــالقرار رـقــم ٢٠٠٣لســـنة  ١٧٧٧بإشـــهارها تحـــت رـقــم 
 . وقد منح لنفسه بالطبع منصب رئيس المؤسسة ٢٠٠٤لسنة 

 ويف النظام األساسي هلذه املؤسسة 
 تهـــدف نحـــو تنميـــة المهـــارات اإلداريـــة إنشـــاء جامعـــة أهليـــةورد بـــأن مـــن ضـــمن أهـــدافها  

 .والعلمية والتكنولوجيا 

 :ملحوظة  
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ـفـاألرض ـقـد وجــدت وســددت ثمنهــا وزارة .. إـلـي هـنـا والمخطــط يســير وفـقـا لمــا هــو مــدبر ـلـه  -٥
دأت في إنشاء المباني بما تجـاوز قيمتـه أربعـون مليـون كما ب.. االتصاالت من المال العام 

 .جنيه أخري وجميعها من أموال وزارة االتصاالت 

 كما مت إنشاء 
للـزعم .. المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي تحت ستار قـانون الجمعيـات األهليـة  

 !!!!.بأنها ال تهدف لتحقيق ربح مالي 

 



 ٩

  األرض واملباني ومل يتبق سوي همزة الوصل بني

 وبني املؤسسة املذكورة 
أحمــــد نظـيـــف قــــد تــــولي منصــــب رئــــيس مجلــــس /  كــــان الســــيد ٢٠٠٦ففــــي غضــــون عــــام  -٦

 ٢٠٠٦ لينـة ٣٧٢يصـدر القـرار رقـم ) تحقيقـا واسـتكماال لبـاقي المخطـط(فـإذا بـه .. الوزراء 
 :الذي تضمن اآلتي 

كنوـلــوجي حـــق االنتـفــاع إلقامـــة الموافـقــة عـلــي مـــنح المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم الت" 
بإيجــار اســمي مقــداره جنيــه واحــد " جامعــة النيــل " جامعــة ال تســتهدف الــربح تحــت مســمي 

 ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١للفـــدان ســـنويا ولمـــدة ثالثـــين عامـــا وذلـــك لقطـــع األراضـــي الفضـــاء أرقـــام 
 ) ". متر مربع٥٣٣٥٣٤ر٤(  فدان ١٢٧ر٠٣٢بمساحة 

 وباستقراء هذا القرار 
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 لســنة ٢٥٥رئـيس الجمهوريـة تحــت رقـم /  صــدر قـرار الســيد ١٥/٧/٢٠٠٦وبتـاريخ .. هـذا  -٧
وذـلـــك لصــــالح المؤسســــة المصــــرية ..  بإنشــــاء جامعــــة خاصــــة باســــم جامعــــة النـيـــل ٢٠٠٥

 .لتطوير التعليم التكنولوجي 

 وذلك باملخالفة للنظام األساسي هلذه املؤسسة 

�����و����/��O ����� اـلـواردة بنظامـهـا األساســي إذ أن ـمـن أهــداف المؤسســة �F������ �O�P���;�K

�����Q�A ..  ومــــع ذلــــك لــــم تعــــن هــــذه المؤسســــة نحــــو تصــــحيح أوضــــاعها وتعــــديل نظامهــــا

 .األساسي
فقد أعلنت جامعة النيل عن بدايـة الدراسـة .. وبمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية األخير  -٨

 ) .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(بدءا من العام الدراسة 

 س علي األرض واملباني املمنوحة هلا ولكن لي
 . بالقرية الذكية التي تم استئجاره لتمارس الجامعة نشاطها فيه B2ولكن في المبني  
 وحتـــى اآلن والجامعـــة المـــذكورة تمـــارس نشـــاطها بـــالمبني أنـــف ٢٠٠٦ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ  -٩



 ١٠

 .الذكر ولم تباشر ثمة نشاط علي األرض محل النزاع 

 الغرض املخصصة ألجله األرض وهو ما يؤكد خمالفة 
 ينـــاير تـــم فـــتح ملـــف جامعـــة النيـــل وتبينـــت الحكومـــة مـــا بـــه مـــن ٢٥وبقيـــام ثـــورة .. هـــذا  -١٠

أهمهـــا أن جامعـــة النـيــل ـلــم تمـــارس ثمـــة نشـــاط عـلــي .. ٕمخالـفــات وأخطـــاء قانونـيــة وادارـيــة 
ولـم تتسـلمها رسـميا مـن المؤسسـة المصـرية لتطـوير .. األرض محل النزاع منذ تخصيصـها 

 . لتعليم التكنولوجي ا

 وإزاء هذه املخالفات الواضحة 

قام مجلس أمناء المؤسسـة المـذكورة بالتنـازل عـن األرض  

 .لصالح الدولة تنازال نهائيا غير مشروط 

بقـبــــول هـــــذا ..  مـــــن رئاســـــة مجـلــــس اـلــــوزراء ٢٠١١ لســـــنة ٣٠٥صـــــدر الـقــــرار .. وهـنــــا  -١١
بقبـــــول التنـــــازل عـــــن المبـــــاني  ٢٠١١ لســـــنة ٣٥٦وأعقبـــــه بإصـــــدار قـــــرار رقـــــم .. التـنــــازل 

 بنقــل اإلشــراف علــي ١٠٠٠وتــم صــدور القــرار رقــم .. والتجهيــزات الموجــودة علــي األرض 
 .األرض والمباني المذكورة من وزارة االتصاالت إلي صندوق تطوير التعليم 

  الذي قرر ١٣٦٦وأخريا صدر القرار رقم 
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 كما تضمنت املادة الثانية من هذا القرار 
بصــفته رئيســا لمجلــس  .. زويــلأحمــد / التــرخيص للســيد األســتاذ الــدكتور الموافقــة علــي  

 للعلـــوم والتكنولوجيـــا بالتعامـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة وغيرهـــا مـــن زويـــلاألمنـــاء لمدينـــة 
األشخاص المعنوية العامة والخاصة إلنجاز كافة اإلجراءات الالزمة الستكمال المقومات 

لــي أن تعــرض هــذه التعــامالت علــي مجلــس األمنــاء الماديــة والمعنويــة الالزمــة للمدينــة ع
 .للمراجعة واالعتماد 

 ـتـــم تســــليم األرض والمـبـــاني محــــل ١/١١/٢٠١١وبـتـــاريخ .. ونـفـــاذا لـهـــذا الـقـــرار األخـيـــر  -١٢
 للعلـــوم والتكنولوجـيــا عـلــي مـــرآي ومســـمع مـــن الجمـيــع داخـــل وخـــارج زوـيــلالـتــداعي لمديـنــة 



 ١١

 .مصر 

 لــم يطعــن طــاعن علــي ٢٠١٢نتصــف عــام  وحتــى م١/١١/٢٠١١ومنــذ تــاريخ االســتالم  -١٣
ثمـــة قـــرار مـــن القـــرارات المشـــار إليهـــا ســـلفا عـلــي نحـــو يؤكـــد تحصـــنهم وعـــدم قـبــول الطعـــن 

 .عليهم

وآخـرين الـدعوى حمـدي الفخرانـى / هنـدس  أقـام الم٢٠١٢إال أنه في غضون شهر ابريـل  -١٤
 : ق أمام محكمة القضاء اإلداري طالبا اآلتي ٦٦ لسنة ٢٣٢٤٩رقم 

قرار السلبي باالمتناع عن تحويل جامعة النيـل إلـي جامعـة أهليـة وكـذا وقـف تنفيـذ إلغاء ال 
 بما يترتب علياه مـن ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥ٕوالغاء القرارات أرقام 

 .آثار 
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  ١٨/١١/٢٠١٢وجبلسة .. وبالفعل 

 أصدرت حمكمة القضاء اإلداري املوقرة 

 حكمها القاضي منطوقه 

 حكمت احملكمة  
 ق حمـــدي ٦٦ لســـنة ٣٢٣٤٩بعـــدم قبـــول الـــدعوى بالنســـبة للمـــدعي األول فـــي الـــدعوى :      أوال 

من غير ذي صفة وبعدم قبولها بالنسـبة لـرئيس المجلـس  لرفعها –الدسوقي الفخراني 
األعـلــى للـقــوات المســـلحة لرفعهـــا عـلــي غـيــر ذي صـــفة وبقـبــول ـتــدخل رـئــيس مجـلــس 

خصــما منضــما للجهــة اإلداريــة فــي ) المــدعي( للعلــوم التكنولوجيــا زويــلأمنــاء مدنيــة 
 ق وبقـبـــــول جمـيـــــع طلـبـــــات الـتـــــدخل اإلنضــــــمامي ٦٦ لســــــنة ٣٢٣٤٩اـلـــــدعوى رـقـــــم 

 .ن في الدعويين للمدعي

ٕبعـــدم قبـــول الـــدعويين شـــكال بالنســـبة لطلـــب وقـــف تنفيـــذ والغـــاء القـــرار الســـلبي لـــرئيس :      ثانيـــا 
الجمهورـيـة باالمتـنـاع عــن تحوـيـل جامعــة النـيـل مــن جامعــة خاصــة إـلـي جامعــة أهلـيـة 

 .النتفاء القرار اإلداري 

  لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥بقبول الدعويين شكال بالنسبة للقرارات أرقام :      ثالثا 



 ١٢

 بجمـيـع أجزاـئـه ٢٠١١ لســنة ٣٥٦وبوـقـف تنفـيـذ الـقـرار رـقـم ..  المطـعـون فيهــا ٢٠١١ 
 بالنسبة للجزء من ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٠٥وبوقف تنفيذ القرارات أرقام 

األرض والمبني المقام عليه الذي ستشغله جامعة النيـل علـي النحـو المبـين باألسـباب 
 .ترتب علي ذلك من آثار مع ما ي

ألزمــــت الجهــــة اإلداريــــة المصــــروفات وبإحالــــة الــــدعوى إلــــي هيئــــة مفوضــــي الدولــــة  
 .ٕلتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 

 وحيث مل يرتض أطراف التداعي 
.  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٣٠٣٣ ، ٤٥٢٤هــذا القضــاء فقــد طعنــوا عليــه بــالطعون أرقــام  

 . ضمهم ليصدر فيهم حكمها واحدا لالرتباط عليا الذين تم

 والفعل 
 .والمستشكل في تنفيذه صدر الحكم المشار إليه بصدر هذه المذكرة  

وتجدر اإلشارة إلي أنـه أبـان تـداول النـزاع أمـام المحكمـة اإلداريـة العليـا قـد أصـدر .. هذا  -١٥
من فـي مادتـه  الذي تض٢٠١٢ لسنة ١٦١رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم / السيد 

 :األولي 

 للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية بحثية ذات شخصـية اعتباريـة عامـة زويلتنشأ مدينة "  


3���א�;������a) مشروع مصـر القـومي للنهضـة العلميـة(مستقلة غير هادفة للربح � ���F9+ 

(M� " . ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخري زא
�������دس� ����	��bC�cd�9�%א.

 مية القصوي مبكان اإلشارة إيل أن ومن األه
إلي آثاره لتفت  ببحث هذا القرار بقانون ولم تمأن عدالة المحكمة اإلدارية العليا لم تع 

 .القانونية واإلدارية ولم تناقشه أو تبحث مضمونه 

 إذ اكتفت 
 الذي ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦في معرض تسبيبها لما قضت به من وقف تنفيذ القرار رقم 

بأن قالت .. له علي استخدام مدينة زويل لألرض والمباني محل التداعي ووفق من خال

لم ) ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦(بأن مدينة زويل حال إصدار القرار .. المحكمة اإلدارية العليا 

وال يقدح في ذلك صدور القرار بقانون .. يكن لها صفة قانونية ليصدر لها هذا القرار 

 .المطعون عليه  لصدوره بعد القرار ٢٠١٢ لسنة ١٦١

 



 ١٣

 هذا كل ما عرضت إليه احملكمة اإلدارية العليا 

 بشأن هذا القرار بقانون 
ة التي أنشأها والتي تجعل تنفيذ حكـم اإلداريـة دثاره القانونية والمراكز القانونية الجديآأما عن  

 .فلم تلتفت إليها المحكمة .. العليا مستحيل عقال وعمال 

  القرار بقانون املشار إليه وهو األمر الذي جيعل هذا

 وآثاره من األسباب اجلديدة التي مل تعرض علي احملكمة 

 احلكم املستشكل فيه وهو ما جيوز إبداؤه املوقرة حال إصدارها 

 املاثل  اإلشكال يفوالتمسك به 
ومن جملة ما تقدم يتجلى ظاهرا وبحق أن الحكم المستشكل في تنفيذه غير .. لما كان ذلك  
وغير قابل للتنفيذ بما يجدر معه إيقاف آثاره وهو األمر الذي يهدفه المستشكل في إشكاله جائز 

الراهن مستندا في ذلك إلي أسباب واضحة وجلية يتمسك بها ويضيف عليها ما يلي في دفاعنا 
 :التالي 

 من حيث الشكل االختصاص : أوال 

 مثة منازعـة تنشـأ خبصـوص  انعقاد االختصاص للمحكمة اإلدارية العليا  للفصل يف-١

 تنفيذ األحكام الصادر منها حيث أن قاضي األصل هو قاضي الفرع 

 نارية العليا واستقرت علي أدفقد ذهبت احملكمة اإل
محاكم مجلس الدولة تختص وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء 

زعات التنفيذ المتعلقة بهذه األحكام تعتبر في حدود اختصاصها ذلك أن منا محكمة كل. اإلداري 
متفرعة من أصل المنازعة اإلدارية التي فصلت فيها المحكمة فضال عن أن قاضي األصل هو 

 .قاضي الفرع 
 )٢٦/٣/١٩٨٨ق جلسة ٣١ لسنة ٢٩٤٥ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (
 )١/٧/١٩٨٩ة ق جلس٣٥ لسنة ١٢٦٨٠ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (

 كما ذهبت إيل أن 
مجـلـس الدوـلـة هــو صــاحب الوالـيـة العامــة ـفـي المنازعــات اإلدارـيـة كاـفـة ومــا يتـفـرع عنهــا مــن  

منازعــات متعلقــة بتنفيــذ األحكــام الصــادرة عــن القضــاء اإلداري ذلــك أن قاضــي األصــل هــو قاضــي 
 التنفيذ المتعلقة بأحكام الفرع وعليه فال يختص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات 



 ١٤

 .القضاء اإلداري 
 )٢٦/٣/١٩٨٨ ق جلسة ٣١ لسنة ٢٩٤٥الطعن قم (
 )٢٥/٣/١٩٨٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ١١٧٣الطعن رقم (

 )٢٦/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٣٥ لسنة ٣١الطعن رقم (

 ومن أحكام حمكمة النقض يف ذات اخلصوص أنه 
لنســبة لألحكــام اإلداريــة ولــو تعلقــت القضــاء العــادي ال يخــتص بنظــر المنازعــة فــي التنفيــذ با 

المنازعـــة بالمـــال إذا كـــان مبناهـــا أمـــرا مـــن األمـــور اإلجرائـيــة أو الموضـــوعية الـتــي تنـفــرد فيهـــا جهـــة 
 .القضاء اإلداري بنظرها دون جهة القضاء العادي 

 ) مجموعة األحكام١/٢/١٩٧٣محكمة النقض جلسة (
 )٦٨١ ص ١٩٨٨ طبعة – التنفيذ الجبري –فتحي والي / د(

 ملا كان ذلك
ومــن جملــة مــا تقــدم مــن مفــاهيم وأصــول قانونيــة وتطبيقهــا علــي واقعــات التــداعي يتضــح أن 
أصــل المنازعــة الراهـنـة منازعــة إدارـيـة بحـتـه وهــو مــا يســتتبع أن تخــتص محــاكم مجـلـس الدوـلـة بثمــة 

قاضــــي تطبيقـــا لقاعــــدة أن قاضــــي األصـــل هــــو .. منازعـــة تنفـيـــذ تنشــــأ بمناســـبة المنازعــــة األصــــلية 
 .وهو ما يعقد االختصاص للمحكمة الموقرة الماثلة .. الفرع 

فقد استويف اإلشكال املاثل كافة شرائط قبوله شكال ذلك أن املطلـوب احلكـم بـه هـو  -٢

إضـافة إيل عـدم مساسـه .. فضال عن أنه مقام قبل متام التنفيذ .. إجراء وقتي 

 باحلكم املستشكل فيه

 الشرط األول 
اإلشكال أن يكون المطلوب من قاضـي التنفيـذ الحكـم بـه مجـرد إجـراء وقتـي أو يشترط لقبول  

تحفظــي ال يمــس موضــوع الحـقـوق المتـنـازع عليهــا حـتـى يفصــل بعــد ذـلـك مــن محكمــة الموضــوع فــي 
 .وفي األغلب األعم فإن اإلجراء الوقتي يكون بإيقاف التنفيذ .. أصلها 

 ) وما بعدها ٧١٦عز الدين الدناصورى وزميله ص / للمستشار .. القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ (

 ملا كان ذلك 
وـكـان الثاـبـت ـبـاألوراق أن الحـكـم الـمـراد إيـقـاف تنفـيـذه هــو حـكـم صــادر مــن المحكـمـة اإلدارـيـة  

 .العليا في الشق المستعجل من الطعون المقامة أمامها 



 ١٥

 ٦٦ لسـنة ٥٥٧٨٠  ،٣٢٣٤٩فالثابت أن المستشكل ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوتين رقمـي  
 .ق بغية الحكم لهم بإيقاف تنفيذ قرارات إدارية ثم إلغائها حال نظر الموضوع 

 وحيث قضت حكمة القضاء اإلداري يف الشق العاجل 

  ١٨/١١/٢٠١٢جبلسة 
والــــذي لــــم يلــــق قبــــوال لــــدي أطــــراف .. بحكمهــــا المشــــار إليــــه ســــلفا بواقعــــات هــــذه المــــذكرة  

 ٤٥٢٤بـالطعون أرقـام ) فـي الشـق العاجـل(ام المحكمة اإلدارية العليا فقد طعنوا عليه أم.. التداعي 
 . ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣، 

  أصدرت احملكمة اإلدارية العليا ٣٤/٤/٢٠١٣وجبلسة 

 حكمها املستشكل يف تنفيذه 
والزالـــت .. وحيـــث أن هـــذا الحكـــم الصـــادر فـــي الشـــق العاجـــل بإيقـــاف تنفيـــذ قـــرارات إداريـــة  

 .ولم تفصل فيه بعد .. إلداري تنظر الموضوع محكمة القضاء ا

 األمر الذي يؤكد أن اإلجراء 
المطلوب الحكم به في اإلشكال الراهن هو إيقـاف تنفيـذ حكـم المحكمـة اإلداريـة العليـا سـالف  

 .الذكر لحين الفصل في النزاع موضوعا 
 مس بأصل الحق يتجلى ظاهرا أن اإلشكال الماثل قائم علي طلبات وقتية ال ت.. ومن ثم  

 أما الشرط الثاني 
بـل قبـل البـدء فـي التنفيـذ األمـر .. فإن اإلشكال الـراهن أقـيم مـن المستشـكل قبـل تمـام التنفيـذ  

 .الذي ينعقد معه الشرط الثاني من شروط قبول اإلشكال 

 فإن اإلشكال املاثل .. وأخريا 

 قائم علي أسباب ال متس حجية احلكم املستشكل فيه 

 استجدت بعد احلكم جتعله غري قابل للتنفيذ بل أسباب 

  ذلك ازالستحالة وعدم جو

 إذ قضت احملكمة اإلدارية العليا يف هذا الشأن 
ـبـأن األصــل ـفـي اإلشــكال ـفـي التنفـيـذ ســواء كــان بطـلـب وـقـف تنفـيـذ الحكــم المستشــكل فـيـه أو  

ه يكـون دائمـا وقـائع الحقـه االستمرار في تنفيـذه فهـو باعتبـاره منصـبا علـي إجـراءات التنفيـذ فـإن مبنـا
ٕللحكم استحدث بعد صدوره وليست سابقة عليه واال أضحت حقيقة اإلشكال طعنا علـي الحكـم بغيـر 
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ومــن جهــة أخــري فإنــه ال يجــوز البتــة أن يعــاد مــن خــالل اإلشــكال .. الطريــق الــذي رســمه القــانون 
 .طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه 

 )٢٤/٦/١٩٩٠ ق جلسة٢٦ لسنة ١٢٦٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
إشــكاالت التنفيــذ هــي منازعــات تتعلــق بمــا أوجبــه القــانون مــن شــروط يتعــين توافرهــا إلجــراء  

التنفيذ وليست تظلما مـن الحكـم المـراد وقـف تنفيـذه وبالتـالي فـال يجـدي اإلشـكال إذا كـان مبنيـا علـي 
 .سمها صراحة أو ضمنا وقائع سابقة علي الحكم إذ أن المفروض أنه قد ح

 )٨/٢/١٩٩٢ع جلسة .  ق ٣٧ لسنة ٢١٠٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وـكــــان الثاـبــــت أن جـمــــاع األســـــباب الـقــــائم عليـهــــا اإلشـــــكال اـلــــراهن ســـــواء تـلــــك الـتــــي وردت  

جميعهـــا أســـباب ووقـــائع اســـتجدت بعـــد الحكـــم المـــراد .. بصـــحيفته أو هـــذه الـــواردة بالمـــذكرة الماثلـــة 
 .لم يتناولها الحكم المذكور صراحة أو ضمنا إيقاف تنفيذه و

 وبتوافر مجاع الشروط .. هذا 
سـالفة الـذكر يتجلـى ظـاهرا أن اإلشـكال الماثـل جـديرا بـالقبول شـكال النعقـاد كافـة شـرائط هـذا  
 .القبول 
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 من حيث املوضوع : ثانيا 

  احلكم فإن هناك العديد من األسباب القانونية املستحدثة بعد صدور

 مل تطرح أمام عدالة احملكمة 

 وتؤكد أحقية املستشكل يف طلب وقف التنفيذ 

  وهذه األسباب كالتايل

ثبوت حجية القرار الصادر من نيابة األمـوال العامـة العليـا يف الـبالغ : السبب األول 

 ٢٠١١ لسـنة ٤٣ املقيد برقم ٢٠١١ لسنة ٢٢٣ املقيد برقم ٢٠١١ لسنة ٢٩رقم 

فظ هذا البالغ املقدم ضد جامعة النيل واملؤسسة املصـرية لتطـوير والقاضي حب

التعليم التكنولوجي والقائمني عليهمـا التهـامهم بـالرتبح واإلضـرار باملـال 

حيث اسـتندت النيابـة يف قرارهـا بـاحلفظ علـي التنـازل عـن األرض .. العام 

زل مبوجـب وهو ما يؤكد ثبوت صحة ونفاذ هذا التنـا.. واملباني لصاحل الدولة 

 .قرار جنائي نهائي بات حائز حلجيته 

 بداية 
تجــــدر اإلشــــارة إـلـــي أن ـمـــا ســــيلي ذـكـــره ـلـــم يـعـــرض عـلـــي عداـلـــة المحكـمـــة مصــــدرة الحـكـــم  

المستشــكل ـفـي تنفـيـذه وهــو مــا يؤكــد أـنـه مــن األســباب الجدـيـدة الـتـي ظهــرت بعــد صــدور ذـلـك الحكــم 
 .والتي تبرر يقينا إيقاف تنفيذه 

 ٢٠١١ففي مطلع عام 
 عــرائض ٢٠١١ لســنة ٢٩ـبـالبالغ رقــم .. مصــطفي بكــري / تقــدم الســيد األســتاذ الصــحفي  

وضـــد المؤسســـة ) رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء األســـبق(أحمـــد نظـيــف / ضـــد الســـيد .. أـمــوال عامـــة علـيــا 
متهما إيـاهم بـالتربح .. المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخاصة والقائمين عليهما 

) وهــي مــن أمــالك الدولــة(بالمــال العــام واالســتيالء علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي واإلضــرار 
 .بغير وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح 

 هذا وعقب إجراء النيابة حتقيق مطول 

 كشف العديد من احلقائق ولدي تثبت النيابة 
رض والمبـاني محـل النـزاع يقينا من قيام المؤسسـة والجامعـة سـالفتى الـذكر بالتنـازل عـن األ 

  من ٢٠٩من قانون العقوبات والمادة )  مكرر ب١١٨(لصالح الدولة أعملت صريح نص المادة 
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 .وقرت حفظ هذا البالغ تأسيسا علي ذاك التنازل .. قانون اإلجراءات الجنائية 

 وحيث أن هذا القرار الصادر من النيابة يلقي بظالله علي النزاع الراهن 

 ئق اآلتية ويؤكد احلقا

 : احلقيقة األويل 

أنه بوصف البالغ املقدم ضد جامعة النيل اخلاصة واملؤسسـة املصـرية لتطـوير  

فـإن .. التعليم التكنولوجي بأنـه عـن جرميـة اإلضـرار باملـال العـام والـرتبح 

التنازل عن املال العام املستويل عليـه ورده إيل الدولـة خيـول النيابـة العامـة 

ممـا يؤكـد أن القـرار احملـتج بـه صـدر بنـاء علـي .. رار باحلفظ احلق يف اختاذ ق

  ١٧/٢/٢٠١١التنازل الذي مت من املؤسسة املشار إليها بتاريخ 

  مكرر ب من قانون العقوبات علي أن ١١٨حيث نصت املادة 
بـاب اخـتالس المـال (يعفـي مـن العقوبـات المقـررة للجـرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب  

كـل مـن بـادر مـن الشـركاء فـي الجريمـة مـن غيـر المحرضـين ) بح واإلضرار بالمال العـام العام والتر
 .علي ارتكابها بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها 

ويجـــوز اإلعفـــاء مـــن العقوبـــات المـــذكورة إذا حصـــل اإلبـــالغ بعـــد اكتشـــاف الجريمـــة وقبـــل  
 .فيها صدور الحكم النهائي 

وال يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص  
 . مكرر أ إذا لم يؤد اإلبالغ إلي رد المال موضوع الجريمة ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢عليها في المواد 

 ملا كان ذلك 
اصــة والمؤسســة وحيــث نســب لجامعــة النيــل الخ.. ونفــاذا لصــريح نــص المــادة أنفــة الــذكر  

االســـتيالء عـلــي األرض والمـبــاني محـــل .. المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي والـقــائمين عليهمـــا 
 .دونما وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ) وهي من أمالك الدولة(التداعي 

 وحيث ثبت لنيابة األموال العامة العليا 
بالتـنــازل عـــن هـــذه األرض بمـــا عليهـــا مـــن مـبــاني .. ذكر قـيــام الجامعـــة والمؤسســـة أنفـــي اـلــ 

 مكـرر ب ١١٨ تفعـيال للمـادة - األمر الذي أصدرت بشأنه ١٧/٢/٢٠١١وردها إلي الدولة بتاريخ 
 . قرارها بحفظ البالغ –من قانون العقوبات 
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 وهذا األمر يؤكد 
بما يؤكد صحة التنازل .. أن قرار الحفظ أنف البيان قائم ومستند علي التنازل المشار إليه  

 .ونفاذه وال ينال منه نائل 

 : احلقيقة الثانية 

يعد قرارا .. أن قرار النيابة العامة حبفظ البالغ بعد إجراء حتقيقات مطوله فيه  

باألوجه إلقامة الدعوى اجلنائية حيوز حجيتـه التـي متنـع مـن حبـث الـدعوى 

 جه العمومية أو أي شيء تضمنه وفصل فيه القرار باألو

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض أن 
العبرة فـي تحديـد طبيعـة األمـر الصـادر مـن النيابـة بحفـظ األوراق هـي بحقيقـة الواقـع ال بمـا  

فـــإذا قامـــت النياـبــة ـبــأي إجـــراء مـــن إجـــراءات .. ـتــذكرة النياـبــة عـنــه أو بالوصـــف اـلــذي يوصـــف ـبــه 
 فـإن األمـر الصـادر يكـون قـرارا باألوجـه إلقامـة –  كما هـو الحـال فـي الـدعوى المطروحـة–التحقيق 

 .الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (
 )٢٩/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ١١١٣٥الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩١٦٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وى الجنائيـــة الـــذي يحـــوز الحجيـــة التـــي تمنـــع مـــن العـــودة إلـــي األمـــر باألوجـــه إلقامـــة الـــدع 

الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيـق وأنـه يجـوز 
 .أن يستفاد هذا األمر استنتاجا من تصرف أو إجراء أخر يدل عليه 

 )٢٩/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧الطعن رقم (

  ملا كان ذلك
 عـــرائض أمـــوال عامـــة عليـــا ٢٠١١ لســـنة ٢٩وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل أوراق الـــبالغ رقـــم  

يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن النياـبــة العامـــة أجـــرت تحقيـقــات مطوـلــه .. ســـالف اـلــذكر والمحـــتج ـبــه حالـيــا 
 تخذت العديد من وسائل االستدالل ومستفيضة في هذا البالغ واستدعت كافة األطراف المعنية وا

 اما حىت أيقنت مت
 قد تم التنازل عنها من ) األرض والمباني محل التداعي(بأن المال العام المستولي عليه  
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وتــــم ردهــــا إلــــي .. قبــــل المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم التكنولــــوجي وجامعــــة النيــــل الخاصــــة 
دعوى وهـو قـرار جنـائي باألوجـه إلقامـة الـ.. ومـن ثـم أصـدرت قرارهـا بحفـظ األوراق إداريـا .. الدولة 

المانعة من العـودة لمناقشـة أي مـن العناصـر التـي طرحـت ..  لحجيته – بال جدال –الجنائية حائز 
وعلي األخص في ذلـك مسـألة التنـازل .. في هذا البالغ والصادر بشأنها القرار الجنائي أنف الذكر 

 .التي تمت طواعية من المؤسسة والجامعة أنفي الذكر 

 وعقب هذه التحقيقات .. هذا 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٠٩ونفاذا للمادة 

 التي تنص علي أن 
إذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقيــق أـنـه ال وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائـيـة تصــدر أمــرا بــذلك  

 ..........وتأمر باإلفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر 

  العليا أصدرت نيابة األموال العامة.. ومن ثم 
قرارها باألوجه إلقامة الدعوى الجنائية في صورة قرار بالحفظ بعدما أيقنت بـأن المـال العـام  

 .المستولي عليه قد تم رده إلي الدولة ومن ثم لم يعد هناك وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
ة األمــر اـلـذي يضــحي معــه ظــاهرا أن ذـلـك الـقـرار حــائز لحجيـتـه المانعــة مــن العــودة لمناقشــ 

 .أي عنصر من العناصر التي فصل فيها القرار السيما التنازل الذي تم الحفظ علي أساسه 

  :احلقيقة الثالثة 

وحيث أن قرار احلفظ أنـف الـذكر هـو يف حقيقـة وصـفه قـرارا باألوجـه إلقامـة  

وحيث أنه قـرار جنـائي نهـائي بـات بعـدم الطعـن عليـه .. الدعوى اجلنائية 

ذي جيعله حائزا حلجيته املطلقة يف مواجهة أطرافـه ويف األمر ال.. بثمة مطعن 

مواجهة الكافة فيما فصـل فيـه وانتهـي إليـه مرتبـا مراكـز قانونيـة ال جيـوز 

 معاودة مناقشتها 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥٦حيث نصت املادة 
نائـيـة ـبـالبراءة يكـون للحـكـم الجـنـائي الصــادر ـمـن المحكـمـة الجنائـيـة ـفـي موضــوع اـلـدعوى الج 

أو باإلداـنـة ـقـوة الشــيء المحكــوم ـبـه أمــام المحــاكم المدنـيـة ـفـي اـلـدعاوى الـتـي ـلـم يكــن ـقـد فصــل فيهــا 
 ...............نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني 
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 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض أن 
مــة الــدعوى الجنائيــة لــه حجيتــه أن األمــر الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بعــدم وجــود وجــه إلقا 

 – كما هو الحـال فـي الـدعوى –التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ قانونا 
فال يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صـدر األمـر فيهـا ألن لـه فـي 

 .نطاق حجيته ما لألحكام من قوة األمر المقضي 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر أن قــوة األمــر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها  

باتـة وأنـهـا مـتـي صــادرت كـذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيـقـة ، ـفـال يصـح النـيـل منـهـا وال مناقشــة المراـكـز 
 . ذات حجية علي الكافة حجية متعلقة بالنظام العام القانونية التي استقرت بها وتضحي

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن لب النزاع الماثـل هـو ذلـك التنـازل الصـادر عـن المؤسسـة المصـرية لتطـوير  

 .صالح الدولة التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخاصة عن األرض والمباني محل التداعي ل

 وكان الثابت 
قــد عــول وارتكــز علــي .. أن القــرار الجنــائي النهــائي البــات الصــادر فــي الــبالغ أنــف الــذكر  

 .ذلك التنازل وهو ما يعد دليال قاطعا علي صحة التنازل ونفاذه بما ترتب عليه حفظ البالغ 

 ومن ثم 
ـقـاش ومنعــه ـفـي مــدي صــحة هــذا إذ أنهــي الن.. ـفـإن هــذا الـقـرار الصــادر عــن النياـبـة العامــة  
 .فقد ترتب علي ذلك مراكز قانونية ال يجوز بحال من األحوال المساس بها .. التنازل 

 ومن أهم املراكز القانونية املرتتبة 
تماـمــا ونهائـيــا عـــن األرض والمـبــاني محـــل أن باـتــت المؤسســـة والجامعـــة أنفـتــي اـلــذكر منبـتــه  

 .ائي نهائي بات حائز لحجيته المطلقة التداعي لثبوت تنازلهما عنها بقرار جن
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  :احلقيقة الرابعة 

ولعل من أهم احلقـائق املسـتقاة مـن حتقيقـات النيابـة العامـة يف الـبالغ أنـف  

أن املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي وجامعـة النيـل مل .. الذكر 

 نشاط مما ينفي يتسلما األرض واملباني حمل النزاع متاما ومل ميارسا عليها أي

 .عنهما مثة مركز قانوني أو حق مكتسب عليها

 وهذا األمر ثابت بال مراء 
عقيــل / ومــن أقــوال الســيد ) وكيــل وزارة االتصــاالت(أيمــن محمــد صــادق / فــي أقــوال الســيد  
ومـن تقريـر هيئـة الرقابـة ) رئيس مجلس أمنـاء المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي(بشير 
 ) .المرفق بأوراق البالغ(ة اإلداري

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
المصــرية  ـبـأن المؤسســة .. مــن تحقيـقـات نياـبـة األمــوال العامــة العلـيـا ٢٣ـفـي الصــفحة رـقـم  

لـم تتسـلم أيـا منهمـا األرض والمبـاني .. أو جامعـة النيـل الخاصـة .. لتطوير التعليم التكنولـوجي 

 .حتى اآلن ) محل التداعي(

 ) رئيس املؤسسة–عقيل بشري / السيد (كما قرر الثاني 
لـم .. بأن المؤسسة رئاسته وجامعة النيـل الخاصـة ..  من تحقيقات النيابة ٣٤بالصفحة رقم  

تتســلم األرض ومــا عليهــا مــن مبــان حتــى اآلن علــي الــرغم مــن وجــود قــرار تســليم إال أنهــا لــم تســلم 
 .إليهما علي الطبيعية 

 ليس هذا فحسب 

 ل ورد بتقرير هيئة الرقابة اإلدارية املرفق بالبالغ أنف الذكرب
تجدر اإلشارة إلي أن جامعة النيل الخاصة لـم تسـتغل األرض والمبـاني المقامـة عليهـا " بأنه  

 ".حتى تاريخه ومقر الجامعة حاليا بالقرية الذكية 

 ملا كان ذلك 
ني محــل التــداعي لــم تســلم فعليــا ومــن جملــة مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن األرض والمبــا 

وهـو أمـر يجـزم بعـدم وجـود ثمـة .. حتى تاريخه إلي جامعة النيل الخاصة أو المؤسسـة المنشـئة لهـا 
 .مركز قانوني للجامعة أو المؤسسة أو التابعين لهما علي األرض محل التداعي 
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 ومن ثم يكون نزاعهم 
مــا يتعــين عــدم قبــول أي نــزاع مــن عليهــا قــائم علــي غيــر ســبب مشــروع وغيــر ســند قــانوني م 

 .المؤسسة والجامعة في شأن هذه األرض والمباني محل التداعي 

  :احلقيقة اخلامسة 

أن املستقي من حتقيقات النيابة العامة يف البالغ الصادر بشأنه القـرار اجلنـائي  

أن املؤسسـة املصـرية لتطـوير التعلـيم التكنوـلـوجي أو .. النهـائي احملـتج بـه 

النيل اخلاصـة مل تقـم بـأي إنشـاءات ومل تسـهم بـأي جتهيـزات علـي جامعة 

 .األرض واملباني حمل التداعي ومل تنفق من أمواهلا جنيها واحدا عليها 

 وهذا األمر أيضا ثابت 
رئـيس (عقيـل بشـير / والسـيد ) وكيل وزارة االتصـاالت(أيمن صادق / من خالل أقوال السيد  

مـفـــتش مباحــــث (عـبـــد الظــــاهر عجيـنـــه / والســــيد ) م التكنوـلـــوجيالمؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــي
 .وتقرير هيئة الرقابة اإلدارية ) األموال العامة

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
مــــن التحقيقــــات أن وزارة االتصــــاالت هــــي الـتـــي تحمـلـــت مــــن الميزانـيـــة ) ٢٥(بالصــــفحة رـقـــم 

 :نشاءات حيث قامت بأداء المبالغ اآلتية االستثمارية الخاصة بها كافة تكاليف األرض واإل
 . مليون جنيه قيمة األرض محل التداعي ٦٣مبلغ قدره  -
 . مليون جنيه قيمة المباني واإلنشاءات التي تمت علي األرض ٣٢٥مبلغ قدره  -

وأضاف بأن المؤسسة أو جامعة النيل الخاصة لم تنفق أيـا منهمـا ثمـة مبـالغ علـي األرض والمبـاني 
 .هما لم يتسلما تلك األرض وما عليها من مباني حتى اآلن السيما وأن

 )رئيس املؤسسة(عقيل بشري / كما قرر السيد 
 مليـون جنيـه ١٢٠أن المؤسسـة تلقـت مبـالغ قـدرها .. مـن التحقيقـات ) ٣٦(في الصفحة رقـم  
 بالفعل لم يتم إنفاق أي منها علي األرض والمباني محل التداعي حيث لم يتم استالمها .. تبرعات 

 وأن هذه املبالغ
وقيمـــة إيجـــاره والمعـــدات ) بالقريـــة الذكيـــة(أنفقـــت علـــي تجهيـــز المقـــر الحـــالي لجامعـــة النيـــل  

 .فضال عن أجور ومرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. المجودة به 
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 أما األرض واملباني حمل التداعي 
ي شيء من هذا القبيل بها مـن أمـوال المؤسسـة فلم يتم إجراء ثمة تجهيزات أو إنشاءات أو أ 

 .حيث لم يتم استالمها فعليا حتى اآلن 

 عبد الظاهر عجينه / وأكد ذلك وعضده السيد العقيد 

 مفتش مباحث األموال العامة 
الـذي أكـد ارتـكـاب المشـكو فـي حقـهـم العديـد مـن المخالـفـات الماليـة التـي ـمـن شـأنها اإلضــرار  

 االســتيالء عـلـي أرض ومـبـاني تحمـلـت وزارة االتصــاالت كاـفـة تـكـاليف شــرائها أهمـهـا.. بالمـال الـعـام 
 .ٕوانشائها 

 وهو ذات ما انتهي إليه تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 
يتأكــد وبجــالء تــام انتفــاء وجــود أي مركــز قــانوني للمؤسســة أو جامعــة .. وممــا تقــدم جميعــه  

ي لــم تســلم ألي منهمــا ولــم تســهم أي جهــة النيــل الخاصــة علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي فهــ
وكـــل عالقتهمـــا بهـــا حـــق انتـفــاع مـــنح إليهمـــا .. منهمـــا ـفــي اإلنشـــاءات والتجهـيــزات أو ثمـــن األرض 

وقاما بالتنـازل عنـه تنـازال صـحيحا ونافـذا ثابتـا بموجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات .. بالمخالفة للقانون 
 .حائزا لحجيته المطلقة 

 : احلقيقة السادسة 

من خالل استقراء التحقيقات ا£راه مبعرفـة نيابـة األمـوال العامـة يف الـبالغ  

رـئـيس جمـلـس أمـنـاء .. عقـيـل بـشـري / املـشـار إلـيـه وـمـن ـخـالل أـقـوال الـسـيد 

يتضـح أن املؤسسـة واجلامعـة كيـان واحـد وجملـس األمنـاء اخلـاص .. املؤسسة 

وهو .. خصني فقط باملؤسسة هو ذاته جملس األمناء اخلاص باجلامعة باختالف ش

ما يؤكد أن التنازل عن األرض واملباني مت من كال من املؤسسة واجلامعـة علـي 

 .حد السواء 
أورد ) ٣٨(ـمـن خــالل تحقيـقـات النياـبـة العاـمـة ـفـي اـلـبالغ أـنـف اـلـذكر وتحدـيـدا بالصــفحة رـقـم  
 أن –جي  رـئــيس مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــو–عقـيــل بشـــير / الســـيد 

محســن بلـيـغ ، / د(هــو ذاـتـه مجـلـس أمـنـاء جامعــة النـيـل الخاصــة مضــافا عـلـيهم .. المجـلـس رئاســته 
 ) .ياسين منصور/ المهندس 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
يعتبــر صــادر عــن مجلــس أمنــاء جامعــة .. أن صــدور التنــازل مــن مجلــس أمنــاء المؤسســة  

 . األشخاص حيث أن المجلسين مكونين من ذات.. النيل الخاصة 

 أضف إيل ذلك 
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 ملا كان ذلك 
أو جامعــة وحيــث ثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن كــال الكيــانين ســواء المؤسســة المصــرية  

همــا فــي األصــل كـيـان واحــد ـيـرأس كــال منهمــا مجـلـس أمـنـاء واحــد مكــون مــن ذات ..النـيـل الخاصــة 
 .األشخاص وكالهما تنازل عن األرض والمباني محل التداعي تنازال صحيحا ونافذا 

  :احلقيقة السابعة 

أن التنازل الذي مت مبعرفة املؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن  

ألرض واملباني جاء بإقرار منها بعدم مشروعية وضعها علي األرض وبناء علي ا

 .إرادة حرة وليس بناء علي إكراه أو ضغط كما يزعم البعض 
باســتقراء التحقيـقــات التــي تـمــت بمعرـفــة نيابــة األمـــوال العامــة العلـيــا يتضـــح أن كافــة ـمــن ـتــم  

 :لتالي وذلك علي النحو ا.. التحقيق معهم أقروا هذه الحقيقة 
ـبـــأن األرض محــــل الـتـــداعي ) وكيـــل وزارة االتصــــاالت(أيـمـــن محـمـــد صــــادق / قـــرر الســــيد  -١

مخصصــة مــن هيئــة المجتمـعــات إلــي وزارة االتصــاالت بهــدف إنشـــاء جامعــة أهليــة وـلــيس 
 .جامعة خاصة 

.. وأضــاف المــذكور أن المؤسســة تنازـلـت عــن األرض والتجهـيـزات والمـبـاني لصــالح الدوـلـة  -٢
 وضاع القانونية لها من جامعة النيل الخاصة وتحويلها إلي جامعة أهلية لحين تصحيح األ

أن تنـــازل المؤسســـة عـــن ) رئـــيس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة(عقيـــل بشـــير / كمـــا قـــرر الســـيد  -٣



 ٢٦

األرض والمـبـاني تــم نهائـيـا وبغيــر شــروط وبمحــض إرادة المؤسســة وبــال ضــغوط عليهــا فــي 
 .ذلك 

بمجــرد إتمــام .. لنيــل بتصــحيح أوضــاعها القانونيــة كمــا قــرر بــأن التنــازل تــم لتقــوم جامعــة ا -٤
 .التنازل أصبحت المؤسسة والجامعة منبتة الصلة تماما عن األرض والمباني 

 ومما تقدم مجيعه 
إذ .. يتجلى ظاهرا أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيـل الخاصـة  

إن ذلـك بإرادتهمـا الحــرة ودون أي ضـغوط كمـا ـيـزعم ـفـ.. تنـازال عـن األرض والمـبـاني محـل التـداعي 
فضال عن علمهما اليقيني بأن وضعهما علي األرض والمباني غير قانوني وبحاجة إلـي .. البعض 

" لحــين تصــحيح األوضــاع القانونـيـة لجامعــة النـيـل " ـلـذلك ذـيـل التـنـازل بعـبـارة .. تصــحيح األوضــاع 
فهمـا .. ة علي األرض والمباني وبحاجة إلـي تصـحيح وهو ما يعد اعترافا بأن أوضاعها غير مستقر

 :يعلمان يقينا 
ٕأن النظــام األساســي للمؤسســة ال يســمح لهــا بإنشــاء جامعــة خاصــة وانمــا يــنص علــي إنشــاء  -

 .وهو ما لم يتم مما يعد مخالفة للنظام األساسي .. جامعة أهلية 

وقيـام .. لنيـل الخاصـة  بإنشـاء جامعـة ا٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥أنه بصدور القرار الجمهوري رقم  -
 .فإنها تكون قد أنفقت أموالها في غير الغرض الوارد بنظامها األساسي .. المؤسسة بذلك 

 ٣٧٢القــرار رقــم (أن قــرار مــنح المؤسســة حــق انتفــاع علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي  -
 لســــنة ١٠١ـقـــرار معــــدوم وباطــــل ومخــــالف لـقـــانون الجامعــــات الخاصــــة رـقـــم ) ٢٠٠٦لســــنة 
 .حيث ال يجوز منح حق انتفاع علي أرض بإيجار اسمي لصالح جامعة خاصة  ١٩٩٢

 ومجاع ما تقدم 
 مــــن نظامهــــا ٢٠هــــو مــــا جعــــل المؤسســــة تســــتعمل ســــلطاتها المخولــــة لهــــا بموجــــب المــــادة  

األساسي فـي التنـازل عـن حـق االنتفـاع لحـين تصـحيح األوضـاع القانونيـة الغيـر صـحيحة للمؤسسـة 
 .ء والجامعة علي حد السوا

 ومن ثم 
يتضــح وبجــالء ـتــام أن التنــازل ـتــم بــإرادة حـــرة مــن المؤسســـة ووفــق صـــحيح القــانون وـبــإقرار  

صــريح منهــا أن أوضــاعها وأوضــاع جامعــة النـيـل الخاصــة عـلـي األرض محــل الـتـداعي تحـتـاج إـلـي 
 .تصحيح 
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  :احلقيقة الثامنة 

فـظ الـبالغ أنـف حب) املبنـي علـي التنـازل(أن القرار الصادر من النيابة العامة  

الذكر ونهائية هذا القرار وحيازته احلجية املطلقة أرست مراكز قانونيـة ال جيـوز 

أن باتت املؤسسة وجامعة النيل اخلاصـة منبتـني الصـلة .. أوهلا .. املساس بها 

أن باتـت للدولـة مطلـق .. وثانيهمـا .. متاما عن األرض واملبـاني حمـل النـزاع 

 ض واملباني حسبما تشاء احلرية يف التصرف يف األر

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مــن المقــرر أن قــوة األمــر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها  

باـتـة وأنهــا مـتـي صــارت كــذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيقــة ، فــال يصــح النـيـل منهــا وال مناقشــة المراكــز 
 .حي ذات حجية علي الكافة حجية مطلقة متعلقة بالنظام العام القانونية التي استقرت بها وتض

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ومن املقرر يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 
القــرارات الـتـي تؤكــد حقــا أو مركــزا شخصــيا لألفــراد ال يجــوز المســاس بهــا بعــد فــوات الميعــاد  

 .اعي المصلحة العامة المقرر إللغائها إعماال لدو
 )٥/٩/٢٠٠١ع جلسة .  ق ٤٥ لسنة ٦٤٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قــد بنــي وارتكــز علــي التـنـازل الــذي .. وحـيـث أن قــرار النياـبـة العامــة فــي الــبالغ أـنـف الــذكر  

.. قامـــت ـبــه المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي عـــن األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي 
 :فقد استقرت بموجبه المراكز القانونية اآلتية .. ذا القرار نهائي بات وحيث أصبح ه

 املركز القانوني األول 
أن أصــبحت المؤسســة وجامعــة النيــل الخاصــة منبـتـة الصــلة تمامــا ونهائيــا عــن هــذه األرض  

 بأقوالـه) عقيـل بشـير/ السـيد (وهـو األمـر الـذي أقـره رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة .. المتنازل عنها 
 .أمام نيابة األموال العامة 

 املركز القانوني الثاني 
 تملـك الحريـة المطلقـة فـي التصـرف فيهـا كيفمـا – إذا استردت أمالكها –أن أصبحت الدولة  
 وهذا أمر أكده أيضا .. فهي الوحيدة المنوطه بالتصرف في أمالكها العامة وفقا للقانون .. تشاء 
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 . نيابة األموال العامةرئيس مجلس أمناء المؤسسة بتحقيقات

 ومن ثم 
ٕواعمـــاال لهـــذين المركـــزين الـقـــانونيين أنفـــي الـــذكر تكـــون منازعــــة المؤسســـة والجامعـــة بشــــأن  

رـئــيس / األرض والمبــاني محـــل الـتــداعي قائـمــة عـلــي غـيــر ســند ـمــن الواـقــع والـقــانون وـبــإقرار الســـيد 
 .مجلس أمناء المؤسسة شخصيا 

  :احلقيقة التاسعة 

سـسـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـعـن األرض ـحمـل أن تـنـازل املؤ 

التداعي علي النحو الثابت صحته ونفـاذه مبوجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات 

 الصـادر عـن رئـيس ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢يؤكد إلغاء القـرار .. حائز حلجيته املطلقة 

 جملس الوزراء املانح حلق االنتفاع علي األرض للمؤسسة املـذكورة بإجيـار امسـي

 .قدره جنيه واحد للفدان سنويا 

 بداية جتدر اإلشارة إيل أن 
 الصــادر عــن رـئـيس مجـلـس الــوزراء واـلـذي مــنح بموجـبـه حــق ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢القــرار رقــم  

االنتفــاع بــاألرض محــل التــداعي لصــالح المؤسســة المــذكورة بإيجــار اســمي قــدره واحــد جنيــه للفــدان 
 بشــأن التصــرف فــي األراضــي المملوكــة ١٩٥٨ســنة  ل٢٩صــادر بنــاء علــي القــانون رقــم .. ســنويا 

 .للدولة بالمجان أو بإيجار اسمي 

 وحيث تنصت املادة الثالثة من هذا القانون علي أن
يجب بقاء العقار المؤجر وفقا لهذا القانون مخصصا للغرض الذي أجر من أجله طوال مـدة  

مفسوخا من تلقـاء نفسـه دون حاجـة اإليجار ، فإذا لم يخصص العقار للغرض المذكور أعتبر العقد 
 .إلي حكم قضائي أو إعذار 

 ملا كان ذلك 
 أنـف الـذكر يعتبـر بمثابـة عقـد اإليجـار الـذي منحـت بموجبـه ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢وكان القرار  

المؤسسة المذكورة حق االنتفاع باألرض موضوع التداعي لمدة ثالثون عام بإيجار اسمي قدره واحـد 
 .جنيه للفدان سنويا 

 فإنه بصدور التنازل عن حق االنتفاع .. من ثم و
 فإن ذلك يعد فسخا رضائيا لعقد .. من المؤسسة بشكل نهائي غير مشروط لصالح الدولة  
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 .اإليجار أو إلغاء للقرار الذي منحت المؤسسة بموجبه حق االنتفاع بإيجار اسمي 

 ملا كان ذلك 
مؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم وكــــان قــــد ثبــــت مــــدي صــــحة التنــــازل المبــــرم بمعرفــــة ال 

.. ونفاذه وكـان ذلـك مؤكـدا بموجـب قـرار رضـائي نهـائي بـات حـائز لحجيتـه المطلقـة .. التكنولوجي 
 إلغــاء ١٩٥٨ لســنة ٢٩وـكـان مــن آـثـار هــذا التـنـازل إعمــاال لصــريح ـنـص المــادة الثالـثـة مــن الـقـانون 

 .ردة به  وفسخ واقعة اإليجار االسمي الوا٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم 

 ومن ثم 
.. يصــبح ســند المؤسســة وجامعــة النيــل الخاصــة فــي المنازعــة بشــأن األرض محــل التــداعي  

 .هو والعدم سواء مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي 

 : احلقيقة العاشرة 

أن صحة ونفاذ التنازل املشار إليه والثابتة مبوجـب حكـم قضـائي نهـائي بـات  

ستقرار املراكز القانونية الناشئة عنه وأهمهـا اسـرتداد الدولـة حائز حلجيته وا

تؤكـد صـحة مجيـع .. ألمالكها مبا يعطيها احلق يف التصرف فيها كيفمـا تشـاء 

القرارات الصادرة بعد هذا التنازل وهي قـرارات رئاسـة جملـس الـوزراء أرقـام 

 .٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥

 أشرنا وأثبتنا سلفا 
ومـدي .. صحة التنازل الذي تم بمعرفة المؤسسة المصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي مدي  

وذـلـك بارتـكـاز نياـبـة األـمـوال العاـمـة العليـا علـيـه ـفـي حـفـظ اـلـبالغ المـقـدم ضــد المؤسســة .. نفـاذ آـثـاره 
 مكــرر ب مــن ١١٨وجامعــة النيــل الخاصــة والقــائمين عليهــا باإلضــرار بالمــال العــام إعمــاال للمــادة 

 .انون العقوبات ق

 وقررنا أيضا 
.. بأن قرار الحفظ المشار إليه صـدر عـن النيابـة بعـد إجـراء تحقيقـات مطولـه فـي موضـوعه  

 .األمر الذي اعتبر معه وفقا ألحكام محكمة النقض الموقرة أمرا باألوجه إلقامة الدعوى الجنائية 

 كما أكدنا 
بـة بثمـة مطعـن يجعلـه نهائيـا باتـا وحـائزا بأن عـدم الطعـن علـي ذلـك القـرار الصـادر عـن النيا 

 .ويجعله وبحق عنوانا للحقيقة .. لحجية األمر المقضي في مواجهة الكافة 
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 وهذا ترتب عليه بالضرورة 
أن باتـــت المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي .. أهمهـــا .. مراكـــز قانونيـــا عـــدة  

كمـا ترتـب علـي التنـازل .. األرض محـل التـداعي منبتة الصلة تماما عـن .. وجامعة النيل الخاصة 
 .كيفما تشاء ) المملوكة لها أصال(أن باتت الدولة مالكه لحريتها المطلقة في التصرف في األرض 

 وحيث أن الدولة استخدمت سلطتها 
 بقبـــول التنـــازل المشـــار ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥وأصـــدرت القـــرار رقـــم .. وفقـــا لصـــحيح القـــانون  

وعقب ذلـك نقلـت ..  بقبول تنازل المؤسسة علي التجهيزات ٢٠١١ لسنة ٣٥٦رقم ثم القرار .. إليه 
وذلـك ) التابع لرئاسة مجلـس الـوزراء(تبعية أرض التداعي والوالية عليها إلي صندوق تطوير التعليم 

  .٢٠١١ لسنة ١٠٠٠بموجب القرار رقم 

 وعقب ذلك كله 
ي لمدينة زويـل لممارسـة نشـاطها  بمنح أرض التداع٢٠١١ لسنة ١٣٦٦أصدرت قرارها رقم  

فضال عن العديد مـن المعاهـد والمراكـز البحثيـة .. عليها في إنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
 .لخدمة المجتمع والرقي بالعلم والتكنولوجيا في مصر .. المتخصصة 

 ملا كان ذلك 
وصـــحيح ونافـــذ مـــن وكـــان ذلـــك كلـــه لـــم يـــتم إال فـــي اإلطـــار القـــانوني ويعـــد تنـــازل صـــريح  

 ٢٠٠٦المؤسســة المــذكورة ســلفا عــن األرض التــي لــم تتســلمها ولــم تنتفــع بهــا يومــا واحــدا منــذ عــام 
 بـإقرار رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة شخصـيا أمـام النيابـة ١٧/٢/٢٠١١وحتى تنازلها عنهـا بتـاريخ 

 .العامة 

 األمر الذي يؤكد 
 الصــــادرة مــــن ٢٠١١ لســــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥صــــحة كافــــة القــــرارات أرقــــام  

 .رئاسة مجلس الوزراء بشأن األرض محل التداعي ونفاذها 

 هذا 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 
..  عـرائض أمـوال عامـة عليـا ٢٠١١ لسـنة ٢٩فقد بـات واضـحا وبجـالء تـام أن الـبالغ رقـم  

 إليـه مـن قـرار  حصر تحقيق عليها وما انتهـي٢٠١١ لسنة ٤٣ ورقم ٢٠١١ لسنة ٢٢٣المقيد برقم 
 .جنائي نهائي بات حائز لحجيته المطلقة 



 ٣١

 مل يظهر ومل يعلم به املستشكل 
وبـــرغم علـــم المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير .. إال عقـــب صـــدور الحكـــم المستشـــكل فـــي تنفيـــذه  

إال أنهمــا .. اليقيـنـي بهــذا اـلـبالغ والـقـرار الصــادر فـيـه .. التعـلـيم التكنوـلـوجي وجامعــة النـيـل الخاصــة 
 . إخفائه بسوء نية عن عدالة المحكمة مصدرة الحكم المستشكل فيه تعمدا

 ألمر الذي يعد سببا جديدا ا

 علم به املستشكل بعد صدور احلكم املشار إليه

 ويربر إيقاف التنفيذ 

 : السبب الثاني 

.. ومن األمور املستجدة بعد صدور احلكم املستشكل فيه وتـربر إيقـاف تنفيـذه  

بـوت أحقيـة مدينـة زويـل يف حيـازة ووضـع اليـد علـي صدور حكم نهائي بث

 مستعجل ٢٠١٢ لسنة ٢٧٥األرض واملباني حمل التداعي وذلك يف الدعوى رقم 

 مستأنف مستعجل اجليزة الصـادر فيهـا ٢٠١٣ لسنة ١٥٣أكتوبر املقيدة برقم 

  .٢٤/١١/٢٠١٣احلكم النهائي جبلسة 

 بداية 
ر قــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء يحمــل رقــم تجــدر اإلشــارة إلــي أنــه علــي الــرغم مــن صــدو 

حــــق االنتـفـــاع عـلـــي ..  بمــــنح المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي ٢٠٠٦ لســــنة ٣٧٢
 .األرض محل النزاع لمدة ثالثون عاما بإيجار أسمي قدره جنيه واحد للفدان سنويا 

  ٢٠١١ وحىت عام ٢٠٠٦إال أنه منذ عام 
داعي وال المبــاني المقامــة عليهــا ســواء للمؤسســة المــذكورة أو لــم يــتم تســليم األرض محــل التــ 

ولم تحوزها أيا منهما يوما واحدا ولـم تسـهم فـي أي إنشـاءات بهـا حيـث أن .. لجامعة النيل الخاصة 
) مــن األمــوال العامــة(المشــتري ـلـألرض والقــائم باإلنشــاءات هــي الدوـلـة ممثـلـة فــي وزارة االتصــاالت 

 .مليون جنيه وبتكلفة جاوزت أربعمائة 
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 عقيل بشري / وهذا كله ما أقر به السيد 

 ) رئيس جملس أمناء املؤسسة أنفة الذكر(

 ٢٠١١ لسنة ٢٩بتحقيقات نيابة األموال العامة يف البالغ رقم 

 .املشار إليه تفصيال بالسبب السابق 
.. ع مـن قبـل وهذا يؤكد أن المؤسسة أنفة الذكر أو جامعة النيل الخاصة لم تحز أرض النزا 

فقـــد ذهبـــت .. ٕوايماـنــا منهمـــا أن أوضـــاعهما القانونـيــة عليهـــا غـيــر صـــحيحة وبحاجـــة إـلــي تصـــحيح 
 – بالمخالـفـة للـقـانون – نحــو التـنـازل عــن حــق االنتـفـاع الممـنـوح لهــا ١٧/٢/٢٠١١المؤسســة بـتـاريخ 

 .لتكون األخيرة مطلقة اليد في التصرف فيها .. علي أرض التداعي لصالح الدولة 

 لفعل وبا
ثـم أعقبـه ..  من السيد رئيس الـوزراء بقبـول هـذا التنـازل ٢٠١١ لسنة ٣٠٥صدر القرار رقم  

التـابع ( بنقل اإلشراف علي تلك األرض إلي صـندوق تطـوير التعلـيم ٢٠١١ لسنة ١٠٠٠القرار رقم 
 الـذي مـنح األرض محـل التـداعي ومـا عليهـا ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦ثم صـدور القـرار ) لرئاسة الوزراء

 .من مباني إلي مدينة زويل لممارسة نشاطها العلمي واألكاديمي والبحثي عليها 

 ومن ثم 
 وتحـرر ١/١١/٢٠١١فقد تم تسليم األرض والمبـاني محـل التـداعي إلـي مدينـة زويـل بتـاريخ  

وهـو مـا يتأكـد معـه أن حيـازة مدينـة زويـل  .. ١١/١٢/٢٠١١عن ذلـك محضـر تسـليم رسـمي مـؤرخ 
 .عي قائمة علي سند صحيح جديرا بالحماية ألرض ومباني التدا

 وهو األمر الذي أكده 
 مســـتعجل أكـتـــوبر ٢٠١٢ لســــنة ٢٧٥الحكـــم المشـــار إلـيـــه ســـلفا الصــــادر فـــي اـلـــدعوى رقـــم  

 مســتأنف مســتعجل ٢٠١٣ لســنة ١٥٣ ـفـي االســتئناف رـقـم ٢٤/١١/٢٠١٣والمؤـيـد اســتئنافيا بـتـاريخ 
 .الجيزة 

 صة حيث سبق وأن قامت جامعة النيل اخلا
بالدفع بعدة أشخاص زعمت بـأنهم طلبـة وعـاملين بهـا وحـاولوا اقتحـام األرض والمبـاني محـل  

زاعمـــين علـــي خـــالف الحقيقـــة والمســـتندات أنهـــم يقومـــون ) وهـــي فـــي حيـــازة مدينـــة زويـــل(التـــداعي 
وذلــك علــي الــرغم مــن عــدم حيــازة أي مــنهم أو الجامعــة أو .. باســترداد حيــازتهم لــألرض والمبــاني 

 سة لهذه األعيان تماما من قبل بإقرار رئيس المؤسسة شخصيا وعلي نحو أكدته تحريات المؤس



 ٣٣

 .المباحث وتقرير الرقابة اإلدارية وذلك كله في تحقيقات نيابة األموال العامة أنفة الذكر 

 وهو األمر الذي اضطرت معه مدينة زويل
 لسـنة ٢٧٧ذي قيـد بـرقم  إداري الشـيخ زايـد الـ٢٠١٢ لسـنة ٢١٩٧نحو تحرير المحضر رقم  
حتـى أصـدر .. والذي تداول فـي التحقيقـات وجمـع االسـتدالالت ..  حيازة كلي جنوب الجيزة ٢٠١٢

المحـامي العـام قـراره الـذي قضـي بتمكـين مدينـة زويـل مـن األرض والمبـاني محـل / السيد المستشار 
 .التداعي ومنع تعرض جامعة النيل الخاصة وغيرها لها في ذلك 

 يلق هذا القرار قبوال لديهم وحيث مل 
مسـتندين ـفـي ذـلـك إـلـي ..  مســتعجل أكـتـوبر ٢٠١٣ لســنة ٢٧٥فقـد طعـنـوا علـيـه ـبـالتظلم رقـم  

 .ذات المزاعم واألباطيل المرتلة في النزاع الراهن 

 وحيث أيقنت عدالة حمكمة أكتوبر 
لمبــاني محــل بعــدم تــوافر ثمــة أحقيــة لجامعــة النيــل الخاصــة أو تابعيهــا فــي حيــازة األرض وا 

فـمــا ـكــان ـمــن عداـلــة المحكـمــة ســـوي أن .. وـتــوافر كاـفــة عناصـــر الحـيــازة لمديـنــة زوـيــل .. الـتــداعي 
 .قضت برفض التظلم 

 وحيث مت الطعن علي ذلك احلكم .. هذا 

  ٢٠١٣ لسنة ١٥٣باالستئناف رقم 

وانتهــت عدالــة محكمــة المســتأنف مســتعجل إلــي أن الحكــم  

عداـلــــة محكمـــــة اإلدارـيــــة الصـــــادر ـمــــن ) محـــــل هـــــذا اإلشـــــكال(

ال يـنـال مــن حـيـازة مديـنـة زوـيـل ألعـيـان الـتـداعي كوـنـه .. العلـيـا 

 .صدر في شق مستعجل ولم يفصل في الموضوع 
 ومن مجله ما تقدم 

يتجلـى ظــاهرا أن ثمـة تـعـارض وتـنـاقض فيمـا ـبـين الحكـم المستشــكل فـيـه وبـين الحـكـم الالحــق  
 لســـنة ١٥٣ســـتعجل أكـتــوبر واســـتئنافه اـلــرقيم  م٢٠١٢ لســـنة ٢٧٥علـيــه الصـــادر ـفــي اـلــدعوى رـقــم 

  .٢٤/١١/٢٠١٣ الصادر بتاريخ ٢٠١٣

 



 ٣٤

 األمر الذي يوجب إيقاف تنفيذ احلكم املستشكل فيه 

 إعماال حلجية احلكم لالحق عليه وما فصل فيه نهائيا 

 من ثبوت أحقية مدينة زويل يف حيازة أعيان التداعي

 وإيضاح هذا كله من خالل األوجه اآلتية

أن حجيـة األحكـام تعلـو علـي النظـام العـام ومبـا أن احلكـم الصـادر يف : لوجه األول ا

 ١٥٣ مستعجل أكتـوبر واملؤيـد اسـتئنافيا بـرقم ٢٠١٢ لسنة ٢٧٥الدعوى رقم 

 مستأنف مستعجل اجليزة الحق علي احلكم املستشـكل فيـه حيـث ٢٠١٣لسنة 

 و األويل بالتنفيذ  األمر الذي جيعل احلكم األخري ه٢٤/١١/٢٠١٣صدر بتاريخ 

  من قانون اإلثبات علي أن ١٠١حيث نصت املادة 
األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقـوق ، وال يجـوز  

قبــول دليــل يــنقض هــذه الحجيــة ، ولكــن ال تكــون لتلــك األحكــام هــذه الحجيــة إال فــي نــزاع قــام بــين 
فاتهم وتتعلــق بــذات الحــق محــال وســببا وتقضــي المحكمــة بهــذه الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صــ

 .الحجية من تلقاء نفسها 

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأن 
قوة األمر المقضي تسمو علي اعتبارات النظام العام فال يجوز للمحكمة أن تمنع عن األخـذ  

 .بقوة األمر المقضي بحجه أن ذلك يتعارض مع النظام العام 
 )١١٤٢ ص ٢٣ سنة ٢١/٦/١٩٧٢نقض (

 كما قضي بأن 
مناط حجية األحكام المانعة من إعادة طرح النزاع فـي ذات المسـألة المقضـي فيهـا أن يكـون  

الحكـــم صـــادرا بـــين ذات الخصـــوم وقاطعـــا فـــي مســـألة أساســـية بعـــد أن تنـــاقش فيهـــا طرفـــا الـــدعوى 
 .واستقرت حقيقتها بينهم استقرارا يمنع إعادة إطراحها أو مناقشتها 

 )٢٨/١٠/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٨ لسنة ٧٩٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيــق ـمــا تـقــدم ـمــن مـفــاهيم قانونـيــة عـلــي واقـعــات الـنــزاع الماـثــل يتجـلــى ظـــاهرا أـنــه عـقــب  

صدور الحكم المستشكل فيه صدر حكما نهائيا قاطعا في مسألة ثبوت أحقية مدينة زويل في حيـازة 
 .األرض والمباني محل التداعي 



 ٣٥

 احلكم الشك وهذا 
أنه أوضح وفصل في مسألة أساسية وجوهريـة وهـي أن حيـازة مدينـة زويـل لـألرض والمبـاني  

ومـن ثـم فـال يجـوز نـزع هـذه الحيـازة منهـا أو .. محل التداعي حيازة قانونية قائمة علي سند صـحيح 
  .النيل منها بأي وسيلة من الوسائل ولصالح جهة ليس لها أي أحقية قانونية في الحيازة

 وإزاء ثبوت ما تقدم 
.. واحترامـــا لحجـيــة الحكـــم المشـــار إلـيــه والفاصـــل ـفــي المســـألة األدـلــة الجوهرـيــة أنـفــة اـلــذكر  

األمـر الـذي يكـون .. وحيث أن هذه الحجية تسمو علي أي اعتبارات وأهمها اعتبـارات النظـام العـام 
 .علي الحكم المستشكل فيهمعه لزاما علي جميع أطراف التداعي تنفيذ مقتضي هذا الحكم الالحق 

 لسـنة ٢٧٥احلكم الصادر من حمكمة مستعجل أكتوبر يف الدعوى رقم : الوجه الثاني 

 صـادر عـن ٢٤/١١/٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣ لسنة ١٥٣ واملؤيد استئنافيا برقم ٢٠١٢

وحيـث أن احلكـم .. حمكمة خمتصة قانونا بالفصل يف مسائل احليازة ومحايتها 

ينال مـن احليـازة بغـري سـندا أو اختصـاص يف صـحيح املستشكل فيه ميكن أن 

 .األمر الذي جيعل احلكم األول هو األويل بالرعاية واألجدر بالتنفيذ .. القانون 

  مكرر من قانون املرافعات علي أن ٤٤فقد نصت املادة 
مـتـى عرضــت عليهـا منازعــة ـمـن منازعــات الحـيـازة مدنـيـة كاـنـت .. يجـب عـلـي النياـبـة العاـمـة  
ٕئـيــة أن تصـــدر فيهـــا قـــرارا وقتـيــا واجـــب التنفيـــذ فـــورا بعـــد ســـماع أقـــوال أطـــراف الـنــزاع واجـــراء أو جنا

 ...التحقيقات الالزمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي األقل 
وفـــي جميـــع األحـــوال يكـــون الـــتظلم مـــن هـــذا القـــرار لكـــل ذي شـــأن أمـــام القاضـــي المخـــتص  

عجل ، بــدعوى ترفــع بــاإلجراءات المعتــادة فــي ميعــاد خمســة عشــر يومــا مــن إعالنــه بــاألمور المســت
بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو إلغاءه ، ولـه بنـاء علـي 

 .طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم 

 ملا كان ذلك 
اـبــت أن المحكمـــة المختصـــة بنظـــر منازعـــات التنفـيــذ بعـــد صـــدور قـــرار مـــن النيابـــة وكـــان الث 

 .وهي إحدى محاكم القضاء العادي المدني .. هي محكمة األمور المستعجلة .. العامة بالحيازة 

 أما حماكم القضاء اإلداري 
 النيابة فهي غير مختصة تماما بنظر دعاوى الحيازة أو التظلمات من القرارات الصادرة من  
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 .العامة بشأن الحيازة 

 هذا 
المحــــامي العــــام لنيابــــات جنــــوب / وحيــــث أننــــا بصــــدد قــــرار صــــادر عــــن الســــيد المستشــــار  
وقـد تـم الـتظلم منـه أمـام .. بتمكين مدينة زويـل مـن حيـازة األرض والمبـاني محـل التـداعي .. الجيزة 

وـقــد أصـــبح هـــذا ..  التمكـــين محكمـــة األمـــور المســـتعجلة وصـــدر الحكـــم ـبــرفض اـلــتظلم وتأيـيــد ـقــرار
 . مستأنف مستعجل الجيزة ٢٠١٣ لسنة ١٥٣الحكم نهائيا بالفصل في االستئناف رقم 

 وبناء علي ذلك وكان هذا احلكم النهائي الواجب النفاذ

 صادر عن حمكمة خمتصة بنظر منازعات احليازة 
..  اإلداريـة العليـا األمر الذي ال يجوز مخالفتـه بحكـم ينـال مـن الحيـازة صـادر عـن المحكمـة 

 .الغير مختصة بنظر هذه المنازعات 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا أنـه ال يجـوز أن ينـال مـن حجيـة حكـم صـادر مـن محكمـة مختصـة حكمـا أخـر  

وهـو مـا يجـدر معـه تنفيـذ الحكـم المخـتص بالحيـازة وعـدم سـلبها .. صدر مـن محكمـة غيـر مختصـة 
 .بحكم صادر من غير مختص بالحيازة 

 جيدر معه وهو ما 
.. الفاصـل نهائيـا فـي مسـألة أساسـية .. حماية تنفيذ الحكم الصـادر عـن القضـاء المسـتعجل  

ــــنه ـفـــي محــــال التفضــــيل ـبـــين الحكمــــين يكــــون الصــــادر مــــن المحكمــــة  هــــي مســــألة الحـيـــازة حـيـــث ـأ
المختصــة بالحيــازة أولــي وأجــدر بالرعايــة والتنفيــذ عــن ذلــك الحكــم الــذي ينــال مــن الحيــازة مــن غيــر 

 .ختصاص له في ذلك ا

وحيث ثبت لعدالة اهليئة املوقرة أن هناك تعـارض وتنـازع يف تنفيـذ : الوجه الثالث 

 – الذي من شأنه سـلب حيـازة املدينـة ألرض التـداعي –احلكم املستشكل فيه 

ـادرين  ـني ـص ـع حكـم ـتئنافيا ـم ـد اـس ـتعجلة واملؤـي ـور املـس ـة األـم ـن حمكـم .. ـم

األمر الذي حـدا مبدينـة زويـل .. ل لألرض  بتأييد حيازة مدينة زويينيوالقاض

 حنو اللجوء إيل احملكمة الدستورية العليا للفصل يف هذا النزاع 

  من قانون احملكمة الدستورية العليا علي أن٢٥حيث نصت املادة 
 :تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلي  
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 : أوال 
 : ثانيا 
ـقـوم بشــأن تنفـيـذ حكمــين نهــائيين صــادر أحــدهما مــن أـيـة جهــة مــن الفصــل ـفـي الـنـزاع اـلـذي ي: ثالـثـا 

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

 ومن أحكام الدستورية العليا يف هذا الشأن أنه 
وحيث عن الدفع بعدم قبول الدعوى علـي سـند مـن أن األحكـام محـل التنـاقض الماثـل ليسـت 

فإنــه مــردود بــأن األحكــام الصــادرة فــي مــادة تنفيــذ وقتيــه مــن ، وضــوع الــدعوى أحكامــا نهائيــة فــي م
ٕالقضـاء العـادي وفـي الشـق المسـتعجل مـن القضـاء اإلداري وان كانـت حجيتهـا وقتيـة تـزول بصــدور 

بمـا ، حكم في الموضوع إال أن ذلـك ال يحـول دون وجـوب تنفيـذ هـذه األحكـام طالمـا صـارت نهائيـة 
ة هذه المحكمة إلزالة التناقض الذي يثور عنـد تنفيـذها وتحديـد أي منهـا هـو من شأنه استنهاض والي

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

  من ذات القانون علي أن ٣٢نصت املادة 
 تنفيـذ لكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الدسـتورية العليـا الفصـل فـي النـزاع القـائم بشـأن 

 ) .٢٥(حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند الثالث من المادة 
 .ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين  
ولــرئيس المحكمــة أن يــأمر بـنــاء علــي طلــب ذوي الشــأن بوـقــف تنفيــذ الحكمــين أو أحـــدهما  

 .ع حتى الفصل في النزا

 ملا كان ذلك 
وحـيـث ثـبـت يقيـنـا مــدي التـنـاقض والتضــارب ـفـي تنفـيـذ الحكــم المستشــكل فـيـه حالـيـا مــن شــأنه  

 .سلب حيازة مدينة زويل لألرض والمباني محل التداعي 

 عن حمكمة األمور املستعجلة احلكمني الصادرين وبني 

  مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠ ، ٢٧٥يف الدعوتني رقمي 
 .أكدا علي أحقية مدينة زويل في حيازة األرض والمباني محل التداعي دون غيرها واللذين  

 وهو األمر الذي حدا باملدعني 
 ق دســتورية عليــا والــدعوى الدســتورية رقــم ٣٥ لســنة ١٣نحــو إقامــة الــدعوى الدســتورية رقــم  

 .مين  ق دستورية عليا وذلك إلزالة التعارض والتناقض فيما بين هذين الحك٣٥ لسنة ٢٩
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وهو األمر الذي يوجب وقف اإلشكال الماثل تعليقيـا لحـين الفصـل فـي الـدعويين الدسـتوريين  
حيث أن المعروض أمام المحكمة الدستورية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فـي .. سالفتي الذكر 
 .هذا اإلشكال 

ض أنـه علـي الـرغم مـن ثبـوت أحقيـة مدينـة زويـل يف حيـازة األر : ثالثالسبب ال

 لسـنة ٣٠٠واملباني حمل التـداعي بـاحلكم النهـائي الصـادر يف الـدعوى رقـم 

 مستعجل أكتوبر وبرغم صدور هذا احلكم قبل إصـدار احلكـم املستشـكل ٢٠١٢

 .إال أن حجيته التفت عنها وطرحها احلكم املستشكل فيه .. فيه 
در بـتــــــاريخ مــــــن الثابــــــت بــــــأوراق النــــــزاع الماثــــــل أن الحكــــــم المستشــــــكل فيــــــه والصــــــالعلــــــه  

 .واألخر الحق عليه .. قد تعارض وتناقض مع حكمين أحدهما سابق عليه  .. ٢٤/٤/٢٠١٣

 لسـنة ٣٠٠ فـي الـدعوى رقـم ١١/١٢/٢٠١٢ ذلـك الحكـم الصـادر بجلسـة :فاحلكم السـابق هـو 
وهــذا الحكــم .. والــذي أكــد عـلـي أحقيــة مديـنـة زوـيـل فــي الحـيـازة ..  مســتعجل أكـتـوبر ٢٠١٢

 .زا لحجية األمر المقضي بعدم الطعن عليه بثمة مطعن أصبح نهائيا حائ

 مسـتعجل أكتـوبر ٢٠١٢ لسـنة ٢٧٥م الصـادر فـي الـدعوى رقـم الحكـ :أما احلكم الالحـق فهـو 
 مســـتأنف مســـتعجل الجيـــزة فـــي الحكـــم الصـــادر ٢٠١٣ لســـنة ١٥٣المؤيـــد باالســـتئناف رقـــم 

ازة األرض والمـبــاني  واـلــذي جــزم أيضـــا بأحقـيــة مدينــة زوـيــل فــي حـيــ٢٤/١١/٢٠١٣بجلســة 
 .محل التداعي 

 ومن ثم 
.. وحيث تعـارض الحكـم المستشـكل فيـه مـع هـذين الحكمـين وتضـارب تنفيـذه مـع كـال منهمـا  

األمـــر الـــذي حـــدا بمدينـــة زويـــل للســـعي نحـــو إزالـــة هـــذا التضـــارب والتنـــاقض للوقـــوف علـــي الحكـــم 
 .الواجب التغليب والتفضيل في التنفيذ 

 فما كان منها سوي أن 
 ق دســـتورية تنـــازع وذلـــك إعمـــاال ٣٥ لســـنة ٢٩ ، ١٣أقامـــت الـــدعوتين الدســـتوريتين رقمـــي 

 . من قانون المحكمة الدستورية العليا ٣٢ ، ٢٥/٣لصريح نص المادتين 

للتصــدي للتـنـاقض والتضــارب فيمــا ـبـين ..  ق تـنـازع ٣٥ لســنة ١٣ ـبـرقم :حـيـث أقيـمـت األويل 
ــــدعوى رقـــــم والحكـــــم الصـــــادر .. الحكـــــم المستشـــــكل فـيــــه   ٢٠١٢ لســـــنة ٣٠٠فـــــي اـل

  والذي صار نهائيا بعدم الطعن ١١/١٢/٢٠١٢مستعجل أكتوبر الصادر بجلسة 
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 .عليه بثمة مطعن 

للتصـدي للتنـاقض والتضـارب فيمـا بـين الحكـم ..  ق تنـازع ٣٥ لسـنة ٢٩ بـرقم :وأقيمت الثانية 
عجل  مســـت٢٠١٢ لســـنة ٢٧٥والحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى رقـــم .. المستشـــكل فيـــه 

 مســــتأنف ٢٠١٣ لســــنة ١٥٣أكتــــوبر المؤيــــد بــــالحكم الصــــادر فــــي االســــتئناف رقــــم 
  .٢٤/١/٢٠١٣مستعجل الجيزة الصادر بتاريخ 

 األمر الذي يؤكد أن الفصل يف هذا التضارب والتناقض بني األحكام 

 مقدم علي التنفيذ 
حكـام نهائيـة ومن ثم يتضح وجوب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيـه لتعارضـه وتناقضـه مـع أ

 .حائزة لحجية األمر المقضي فيه 

 ، ٤٥٢٤كـم الصـادر يف الطعـون أرقـام احلعدم جواز تنفيـذ استحالة و: السبب الرابع 

الـنص صـراحة يف منطوقـه وأسـبابه علـي ع لعدم .  ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣

ليم اآلثار املرتتبة علي وقف التنفيذ سواء بإعادة احلال إيل ما كان عليه أو بالتس

وهو األمر الذي يبـني منـه عـدم قابليـة .. أو التمكني أليا من أطراف التداعي 

 هذا احلكم للتنفيذ

  من قانون املرافعات علي أن ٢٨٠فقد نصت املادة 
ال يجــوز التنفـيـذ الجـبـري إال بســند تنفـيـذي اقتضــاء لحــق محـقـق الوجــود ومـعـين المـقـدار وحــال  
 .األداء 
حكـام واألوامـر والمحـررات الموثقـة ومحاضـر الصـلح التـي تصـدق والسندات التنفيذية هـي األ 

 .عليها المحاكم أو مجالس الصلح واألوراق األخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة 

 ويف هذا الشأن 

 استقرت أحكام النقض علي أن 
حـق األصل أن التنفيذ الجبري إنما يكون بموجـب السـند التنفيـذي الـدال بذاتـه علـي اسـتيفاء ال 

 .وال يجوز االعتماد علي دليل خارجي ال يصلح بذاته سببا للتنفيذ . للشروط الالزمة القتضائه 
 )ق ٥١ لسنة ٢٠٣٢ طعن رقم ٢٥/١٢/١٩٨٨نقض (
 )٢١٤ ص ١٧ المكتب الفني سنة ١/٢/١٩٦٦نقض (
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 كما قضي بأن 
ســــند وجــــوب أن يكــــون ال. شــــروطه . الحــــق الموضــــوعي المــــراد اقتضــــاؤه بالتنفيــــذ الجبــــري 

 .التنفيذي داال بذاته علي توافرها
 )٩٠٦ ص ٢٤ سنة ٢٥/١٢/١٩٨٨نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية سالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الصـادر فـي الطعـون  
ع يتضــــح وبجــــالء تــــام أنــــه قضــــي بوقــــف تنفيــــذ .  ق ٥٩ لســــنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤أرقــــام 

 . الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦  ،٣٠٥القرارات أرقام 

 وحيث أن هذه القرارات قد مت تنفيذها بالفعل 
األمر الذي كان يتعين معـه علـي الحكـم المشـار إليـه أن يتضـمن صـراحة فـي قضـاءه األمـر  

إلـي الجهـة المنـوط أو إعادة تسليم األرض والمباني محل النزاع .. بإعادة الحال إلي ما كانت عليه 
 .بها استالمها

 أما وقد خال احلكم أنف الذكر 
مــن ثمــة إشــارة صــريحة إلــي ذلــك األمــر الــذي يجعلــه غيــر متضــمن فــي ذاتــه الحــق المــراد  

ومــن ـثـم ـفـال يجــوز تنفـيـذه وال يجــوز ألي شــخص المطالـبـة .. اقتضــاؤه والجهــة المـنـوط بهــا اقتضــاؤه 
 .بذلك 

 حيث أنه اكتفي بقالة 
بجميع أجزائها ومـا يترتـب علـي ذلـك مـن اآلثـار ، علـي .......... فيذ القرارات أرقام وقف تن 

 .النحو المبين باألسباب 

 وباستقراء األسباب 
يتبــين أنهــا أيضــا جــاءت خلــوا مــن ثمــة إشــارة إلــي إيضــاح اآلثــار المترتبــة علــي وقــف تنفيــذ  

لكـان .. ن يعاد الحـال إلـي مـا كانـت عليـه إذ لو قصد الحكم بهذه المقولة أ.. القرارات المشار إليها 
 .قد نص علي ذلك صراحة علي نحو ال لبس فيه وال غموض 

 السيما 
وقـف " يتضح أنهـم طلبـوا صـراحة .. وأنه باستقراء طلبات المدعين في الدعويين األصليتين  

 دة إعاأخصها مع ما يترتب علي ذلك من آثار .......... تنفيذ ثم إلغاء القرارات أرقام 



 ٤١

 .الحال لما كانت عليه 

 وحيث اكتفي احلكم 
بوقــف تنفـيـذ القــرارات بمــا يترـتـب عـلـي ذـلـك مــن آثــار دون اإلشــارة إـلـي إعــادة الحــال إـلـي مــا  

 لهـذا ا ضـمنياألمر الذي يعـد رفضـكانت عليه أو التسليم أو التمكين أليا من أطراف التداعي وهو ا

 حالته الراهنة غير جائز التنفيذ مشار إليه بويكون الحكم ال.. الطلب المبدي من المدعين 

 وال جيوز تذييله بالصيغة التنفيذية 
ألـنــه ـلــم يتضـــمن صـــراحة ماهـيــة الحـــق المطـلــوب التنفـيــذ ـبــه واقتضـــائه وـلــم يحـــدد الشـــخص  

 .المنوط به تنفيذه واقتضاء ثمة حق قد يكون فيه 
الواقـع والقـانون واألوراق األمر الـذي يكـون معـه اإلشـكال الماثـل مقـام علـي سـند صـحيح مـن  

 .ويتضح أحقية المستشكل في طلباته 

" مـا يرتتـب علـي ذلـك مـن اآلثـار " علي الفرض اجلديل بأن عبارة  : امسالسبب اخل

والفرض علي (ليه تعني إعادة احلال إيل ما كانت عليه إاملذيل بها احلكم املشار 

بـل .. ي جلامعة النيـل فإن ذلك ال يعني أيضا تسليم عني التداع) خالف الواقع

جيب تسليمها إيل املؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بوصفها أخـر 

وإزاء ثبوت تنازهلا عن هذه األرض فال جيـوز إعـادة .. حائز لألرض قبل القرارات 

 .تسليمها إليها 

 باستقراء أوراق التداعي 
زة لـــألرض أو المبـــاني محـــل ودراســـتها يتضـــح وبجـــالء أن جامعـــة النيـــل لـــم تكـــن يومـــا حـــائ 

 .التداعي ولم تمارس نشاطها فيها ليوم واحد 

 فالثابت بال مراء 
بالقرـيــة الذكـيــة اـلــذي ) B2(أن جامعـــة النـيــل مـنــذ نشـــأتها وهـــي تمـــارس نشـــاطها ـفــي المبـنــي  

 . وحتى اآلن وهي تمارس نشاطها التعليمي فيه ٢٠٠٧قامت باستئجاره من عام 

 أضف إيل ذلك 
 وقتمــا كــان رئيســا للــوزراء ٢٠٠٦أحمــد نظيــف فــي غضــون عــام / قــرار الســيد أنــه بصــدور  

بمــــنح المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم .. الباطــــل والمنعــــدم ) ٢٠٠٦ لســــنة ٣٧٢القــــرار رقــــم (
 .لمدة ثالثون عام .. التكنولوجي حق االنتفاع باألرض والمباني محل التداعي 



 ٤٢

 فقد مت تسليمها 
وهـــي الحـــائزة  .. ٢٠١١ ينـــاير ٢٥تـــى تنازلهـــا عنهـــا عقـــب ثـــورة وح.. إلـــي هـــذه المؤسســـة  

 .الفعلية لها ولم تتنازل عنها لجامعة النيل التي لم تحزها يوما واحدا 

 األمر الذي يقطع بانتفاء صلة 
فهــي ـلـم تكــن حــائزه لهــا حـتـى يعــاد الحــال إـلـي مــا كاـنـت .. جامعــة النـيـل بهــذه األرض تمامــا  

 .عليه بردها إليها 

 ملؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي أما ا

  ٢٠٠٦فهي كانت احلائزة لألرض منذ عام 

  مباشرة ٢٠١١ يناير ٢٥حىت أعقاب ثورة 
وحـيــث أن هـــذه المؤسســـة والـقــائمين عليهـــا يعلمـــون عـلــم اليـقــين ـبــأن كاـفــة إجـــراءات .. وهـنــا  

جميعهــا إجــراءات .. ا تخصــيص هــذه األرض واالســتيالء عليهــا بغـيـر وجــه حــق حـتـى وصــولها إليهــ
 .معيبة وباطلة ومشوبة بعيب عدم المشروعية الدستورية 

 ومن ثم 

  يناير ا£يدة ٢٥ومبجرد قيام ثورة 
فـــتح ملـــف جامعـــة النيـــل واجتمـــع القـــائمين عليهـــا واتفقـــوا واتخـــذوا قـــرارا نهائيـــا بالتنـــازل عـــن  
 .األرض 

 وهذا قرار صحيح ونافذ ال ينال منه نائل 
 الصـــادر عـــن رئاســـة الـــوزراء بالموافقـــة علـــي هـــذا ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥لقـــرار رقـــم فـــإذا كـــان ا 

إال أن هــذا الحكـم ـلـم يـعـب قـرار التـنـازل ذاـتـه ) عـلـي غـيـر سـند(التنـازل ـقـد أعابـه الحـكـم المشــار إليـه 
لـو فرضـنا أنـه (في شيء فكل شخص طبيعي أو اعتبـاري لـه كامـل الحريـة فـي التنـازل عـن حـق لـه 

 ) .حق

 ذلك وال ينال من 
ما اعتصم بـه الحكـم المشـار إليـه مـن قالـه صـدور التنـازل مـن غيـر ذي صـفة إذ كـان يجـب  

 .صدوره من جامعة النيل 

 

 



 ٤٣

 األوراق عن مثة دليل علي أنمل تفصح و

 املؤسسة قد تنازلت عن األرض جلامعة النيل 
ا بـأي صـوره أو أن هذه الجامعة قد استلمت األرض والمباني وحازتها وبدأت في االنتفـاع بهـ 

 .بالقرية الذكية ) B2(إذ أنها كانت وال زالت تمارس نشاطها بالمبني .. من صور االنتفاع 

 األمر الذي يؤكد
انتفــاء صــفة أو صــلة جامعــة النيــل بهــذه األرض محــل التــداعي ومــا عليهــا مــن مبــاني لعــدم  

 .تنازل المؤسسة عنها لصالح هذه الجامعة 

 ومن ثم 

 ومن مجلة ما تقدم 
تجلــى ظــاهرا بأنــه إذا فرضــنا جــدال بــأن عبــارة الحكــم المشــار إليــه يعــد قضــائه بوقــف تنفيــذ ي 

فــإذا فرضــنا أن هــذه العبــارة " .. بمــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار " القــرارات المطعــون عليهــا وقالتــه 
 ".إعادة الحال إلي ما كانت عليه " تعني 

 فإنه ال جيوز 
لجامعــة النـيـل الـتـي ـلـم يثـبـت أنهــا كاـنـت حــائزة لهــا أو تســليم األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي  

 .مالكة أو مستحقة لثمة حقوق عليها 

 وال جيوز أيضا 
تسليمها إلي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي لثبوت تنازلها عنهـا بتنـازل نهـائي  

 .ال رجعه فيه 

 وهو ما يقطع 
ي أن يـتم التسـليم لشـخص معـين أو جهـة أن الحكم غيـر قابـل للتنفيـذ لعـدم نصـه صـراحة علـ 
 .معينة 

 

 

 

 



 ٤٤

ومن الظروف التـي مل تطـرح أمـام احملكمـة مصـدرة احلكـم املـراد  : سادسالسبب ال

 ١٦١إيقاف تنفيذه أن املدينة املستشكلة قد صدر بإنشـائها القـرار بقـانون رقـم 

رئيس اجلمهورية علي أن يكون مقرها مدينـة الشـيخ /  من السيد٢٠١٢لسنة 

وهو ما جيعل هـذا القـرار ) أرض التداعي( اجليزة – السادس من أكتوبر –يد زا

بقانون قد أنشأ مركزا قانونيا وحقـا مكتسـبا جديـدا علـي هـذه األرض ال جيـوز 

 .املساس به باحلكم املراد إيقاف تنفيذه 

 بداية 
 إداريـة معينـة تجدر اإلشارة إلي أن الحكم المراد إيقـاف تنفيـذه قـد قضـي بإيقـاف تنفيـذ قـرارات 

 .سبق إيضاحها تفصيال 

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١ثم جاء القرار بقانون رقم 
ومـنح حـقـا مكتســبا جدـيـدا ومرـكـزا قانونـيـا مســتحدثا للمديـنـة عـلـي أرض الـتـداعي يختـلـف تماـمـا  

فــال .. ومــن ثــم .. عــن المركــز القــانوني الســابق الــذي كــان مســتمدا مــن القــرارات الموقــوف تنفيــذها 
 .بهذا المركز الجديد بالحكم الموقف لتنفيذ القرارات القديمة يجوز المساس 

 :وحيث أن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه 
 .الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية 

 وقد اجته الفقهاء حول مسألة تعريف احلق املكتسب أو املركز القانوني إيل اجتاهني 

 : اه األول االجت
ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــام القضـــاء كالفقيـــه  
Planiol والعميد Ripert .  

 : واالجتاه الثاني 
حاول تحديد تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الـذي ال يجـوز للقاضـي أن يمسـه بسـوء  

 .أو يسلبه من صاحبه 

 تسب يف القانون اإلداري بأنه وميكن تعريف احلق املك.. هذا 
 .وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون  

 

 



 ٤٥

 :واملراكز القانونية نوعان 

  :النوع األول 
المراكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن  

 .جراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة مضمون المراكز القانونية محدد بإ

 : النوع الثاني 
مراكــــز قانونـيـــة فردـيـــة ، يطـلـــق عليهــــا المراكــــز القانونـيـــة الشخصــــية للدالـلـــة عـلـــي طابعهــــا  

 .الشخصي 

 : واخلالصة 
أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  

 .لألسانيد والقوانين 

 ملا كان ذلك
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم الفقهيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي واقعــات النــزاع الــراهن يتجلــى  
 للعلـوم والتكنولوجيـا زويـلأنه علي الفرض الجدلي بـأن كافـة الحقـوق التـي اكتسـبتها مدينـة .. ظاهرا 

 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥عـلـــي األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي بموجــــب الـقـــرارات اإلدارـيـــة أرقــــام 
 ـقـد بطـلـت أو أوـقـف تأثيرهــا بموجــب حكـم المحكـمـة اإلدارـيـة العلـيـا ـفـي الطـعـون ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦
 . ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣، ٤٥٢٤أرقام 

 إال أن
فـقـــد أنشــــأ حـقـــا ..  الصــــادر مــــن رـئـــيس الجمهورـيـــة ٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  

 .ومباني النزاع مكتسبا ومركزا قانونيا جديدا للمدينة علي أرض 

 ذلك أن
هـــذا القـــرار بقـــانون منبـــت الصـــلة تمامـــا عـــن كافـــة القـــرارات اإلداريـــة الســـابقة والتـــي أوقـــف  

تنفـيـذها ـبـالحكم المشــار إلـيـه وـلـم يكــن مترتـبـا عليهــا حـتـى يمكــن القــول ـبـأن مــا بـنـي عـلـي باطــل فهــو 
لـم يصـدر مترتبـا عليهـا وال فإن القـرار بقـانون المـذكور .. فعلي فرض بطالن تلك القرارات .. باطل 

بل صدر مستقال قائما بذاتـه وأنشـأ حقـا قانونيـا مكتسـبا جديـدا للمدنيـة ال .. معتكزا علي ما جاء بها 
 .يجوز المساس بها 

 



 ٤٦

  بشأن اهليئات العامة علي أن ١٩٦٣ لسنة ٦١قد نصت املادة األويل من قانون ف
دارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة إل 

 .خدمة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية 

 كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 
 :يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات اآلتية  

 .ومركزها اسم الهيئة  -١

 .الغرض الذي أنشئت من أجله  -٢

 .مة المالية للهيئة بيان األموال التي تدخل في الذ -٣

 .ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  -٤

 ونفاذا لصريح هاتني املادتني

نـصـت  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١رـئـيس الجمهورـيـة القــرار بـقـانون رقــم / فـقـد أصــدر الســيد  

 مادته األويل علي أن 

ة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة  للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســزويــلتنشــأ مدينــة  
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فضـال عـن أنـه أوضـح مقـر هـذه .. ح هذا القـرار اسـم الهيئـة بشـكل جلـي وصـريح وضوقد أ 
 .األرض واألبنية محل التداعي بأنها .. المدينة ومركزها 

وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وحقا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع  
 فإن وجود المدينـة ..ال ينال منه القرارات اإلدارية السابقة وما جري عليها من طعون أوقفت تنفيذا 

 سالف الـذكر ولـيس ٢٠١٢ لسنة ١٦١قم حاليا علي أرض التداعي مستمدا من القرار بقانون ر

 .من القرارات الموقوف أثرها 

 وهذا هو
المركز القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به بتنفيـذ حكـم منبـت الصـلة تمامـا عنـه وعـن  

 .سبب اكتسابه 

 ذلك أنه
 من األصول والثوابت ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها فهذا ما تقضي به  



 ٤٧

كمـــا ال يتفـــق .. 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  
 . بقانون بالمراكز القانونية التي تمت أال

 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 ، ٤٣٢٤ومــن جمــاع مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن الحكــم الصــادر فــي الطعــون أرقــام  
هـــي ق إذ ينـــال ويوقـــف تنفيـــذ القـــرارات اإلداريـــة الســـابق الطعـــن عليهـــا و٥٩ 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 

 ومن ثم
ـنـة المطالـبـة بوقــف تنفـيـذ ذـلـك الحكــم المشــار إلـيـه وعــدم المســاس بوضــع المدنـيـة يحــق للمدي 

رئــيس الجمهوريــة /  الصــادر عــن الســيد ٢٠١٢ لســنة ١٦١الجديــد المســتمد مــن القــرار بقــانون رقــم 
 وهــو مــا يجعــل اإلشــكال اـلـراهن ـقـائم عـلـي ســند صــحيح مــن الواـقـع والـقـانون ٢٠/١٢/٢٠١٢بـتـاريخ 

 .وضوعا جديرا بالقبول شكال وم

رئيس اجلمهورية / إصدار السيد أيضا أنه بومن الظروف اجلديدة  : سابعلسبب الا

 للعلوم والتكنولوجيا زويل باتت مدينة ٢٠١٢ لسنة ١٦١القرار بقانون رقم 

هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة ال جيوز املساس بأمواهلا وأمالكها العامة أو 

 بفقرتها ٨٧دني وعلي األخص منه املادة التنفيذ عليها وفقا لصريح القانون امل

 الثانية 

  من التقنني املدني علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
تعتـبــر أـمــواال عاـمــة ، العـقــارات والمنـقــوالت الـتــي للدوـلــة أو لألشـــخاص االعتبارـيــة العامـــة ،  -١

والتـــي تكـــون مخصصـــة لمنفعـــة عامـــة بالفعـــل أو بمقتضـــي قـــانون أو مرســـوم أو قـــرار مـــن 
 .ختصالوزير الم

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



 ٤٨

 وفيما تقدم استقر الفقه علي أن 
الدوـلـة الوطنـيـة واألشــخاص االعتبارـيـة العامــة التابعــة لهــا بالنســبة لألمــوال العامــة المملوكــة  

ألن المـال العـام ال يجـوز  ..  من القانون المدني٨٧/٢لها ال يجوز التنفيذ ضدهم وذلك وفقا للمادة 
فالتنفـيـذ عـلـي األمــوال المملوكــة للدوـلـة ـيـؤدي .. 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 (

 )  وما بعدها٢٣٦ ص ٢١١ ، أحمد أبو الوفا بند ١٢ ص ١٣نظام التنفيذ بند ..  الباسط الجميعي ،عبد

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص 
بعــدم جــواز الحجــز عـلـي أرض كاـنـت مملوكــة لمصــلحة األمــالك ملكــا خاصــا وذـلـك بســبب  

 عامة وقررت المحكمة أنه إقامة محافظة اإلسكندرية مخبأ عليها مما يعني تخصيصها للمنفعة ال
بـذلك تعتبـر األرض موضـوع إجــراءات الحجـز مـن األـمـوال العامـة فـال يجــوز الحجـز عليهـا ماداـمـت 

 .محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة 
 )٨١٦ ص ١٩ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض (

 ملا كان ذلك
 للعـلـوم زوـيـل اـلـذي أنشــأ مديـنـة ٢٠١٢ة  لســن١٦١وباســتقرار مــواد وبـنـود الـقـرار بـقـانون رـقـم  

 والتكنولوجي تحت مسمي 

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

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

  ما يضحي ظاهرا معهوهو
وأموالهــا وأمالكهــا مــن عـقـارات أو .. وبالضــرورة أن باـتـت المديـنـة هيـئـة عامــة تابعــة للدوـلـة  

 .منقوالت هي أمالكا عامة 

 واألمالك العامة
ذلـك أنهـا .. ال يجوز بأي حال من األحوال التنفيذ عليهـا أو الحجـز عليهـا أو المسـاس بهـا  

 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 

 



 ٤٩

 وهو ما يقطع
ع ال يمكـن . ق٥٩ لسـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بأن الحكم الصـادر فـي الطعـون أرقـام  

وال يجـــوز أيضـــا االســـتيالء عـلــي .. تنفـيــذه عيـنــا وجـبــرا عـلــي المديـنــة بوصـــفها الجدـيــد كهيـئــة عامـــة 
 .أمالكها العقارية أو المنقولة أو الحجز عليها بوصفها أمالكا عامة 

 ومن ثم 
ه الظـــروف والوضـــع الـقــانوني الجدـيــد ـلــم يكـــن تحـــت نظـــر المحكمـــة مصـــدرة وحـيــث أن هـــذ 

وحيث أن هذا الظرف يحول دون تنفيذ الحكم المشار إليـه األمـر الـذي .. الحكم المراد إيقاف تنفيذه 
يحق معه للمستشكل طلب إيقاف تنفيذ ذلك الحكم لما في تنفيذه من تعـدي غيـر قـانوني علـي المـال 

 .عة العامةٕالعام واهدار للمنف

ملـا سـينتج ) بفرض جواز ذلك(استحالة تنفيذ احلكم املشار إليه عينا  : ثامنالسبب ال

ـدم  ـكلة وـه ـة املستـش ـي املديـن ـق عـل ـام املنـف ـال الـع ـن أـضـرار باـمل ـك ـم ـن ذـل ـع

فضـال عـن خطـورة .. لتجهيزاتها التي تكلفت أكثر من مـائتي مليـون جنيـه 

و الـعـاملني باملديـنـة أو اـجلـريان ذـلـك عـلـي األرواح ـسـواء الـقـائمني بالتنفـيـذ أ

بفـرض (وهي أضرار خطرية وجسيمة ال تتناسب مع حجـم املنفعـة .. احمليطني 

 .من نزع األرض من املدينة ) وجودها

 بداية 

 فإذا كانت املادة الرابعة من القانون املدني قد نصت علي أن 
 .ك من ضرر من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذل 

 إال أن املادة اخلامسة قد نصت علي أن 
 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  

 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ

إذا كاـنـت المصــالح الـتـي يرـمـي إـلـي تحقيقـهـا قليـلـة األهمـيـة بحـيـث ال تتناســب  - ب

 .البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٣لفقرة الثانية من املادة وقد نصت ا.. هذا 
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 



 ٥٠

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام حمكمة النقض 

 علي أن 
ك ألحــد األفــراد جبــرا عــن صــاحبه دون اتخــاذ إجــراءات اســتيالء الحكومــة علــي عقــار ممـلـو 

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 

ذ يســـتعاض عنـــه بـــالتعويض النقـــدي تطبيقـــا لقواعـــد لـــم يصـــبح رد هـــذا العقـــار إليـــه مســـتحيال فعندئـــ
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 (

 كما قضي بأن 
وهــــو التنفيــــذ بطريــــق ..  االلتــــزام تنفيــــذا عينيــــا وال يصــــار إلــــي عوضــــه األصــــل هــــو تنفيــــذ 

 .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 (

 وقضي كذلك بأن 
تنفيـــذا عينيـــا وال يصـــار إلـــي عوضـــه أو التنفيـــذ مـــن المقـــرر أن األصـــل هـــو تنفيـــذ االلتـــزام  

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 (

 ملا كان ذلك 
ض والمبــاني محــل التــداعي حينمــا قــام المستشــكل بصــفته باســتالمها وكــان الثابــت أن األر 
 كانـت عبـارة عـن أرض صـحراوية مقـام عليهـا المبـاني بـدون أي تشــطيبات أو ١/١١/٢٠١١بتـاريخ 

 .تجهيزات 

 ومن ثم وعلي الفور 
بـدأ المستشـكل بصــفته فـي إجـراءات التشــطيبات والتجهيـزات الالزمـة لبداـيـة ممارسـة المديـنـة  
 ومن أجل تحقيق هذا الغرض قام بإجراء تعديالت إنشائية وهندسية .. ا التعليمي والبحثي لنشاطه

 .في المباني 



 ٥١

 وذلك لتتناسب 
مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه  

 .الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييرها 

 يد وذلك تأسيسا للعد
مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاالت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـانو ، عـلـوم  

 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

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

 يزات هذا وباكتمال التجه

 باتت املدينة علي وشك البدء يف العمل 
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 

 واجلدير بالذكر 
د واحــد وعشــرين بحـثـا علمـيـا لعلمــاء المديـنـة ـفـي أـنـه ـفـي هــذه الفـتـرة القصــيرة ـقـد ـتـم نشــر عــد 

 .الدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في ثالثة عشر مؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم 

 هذا باإلضافة 

إلــي أن المدينــة أعلنــت عــن قبــول أول دفعــة مــن الطــالب  

 وبالفعـــل تـقــدم إـلــي اآلن مـــا يزـيــد ٢٠١٣/٢٠١٤للعـــام الدراســـي 

الحاصــلون وهــؤالء بخــالف .. الف طالــب وطالبــة علــي ثالثــة آ

والـذين تـم اختيـار عـدد .. علي شهادة الثانويـة العامـة هـذا العـام 

وقــد انــتظم هــؤالء .. مــنهم ممــن يتميــزون بالكفــاءة  طالــب ٢٩٢

 األمر الذي .. الطالب بالدراسة بدءا من العام الدراسي الحالي 

 .ينشئ لهم مركزا قانوني ال يجوز المساس به 



 ٥٢

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثابـــت وـبــال مـــراء ومـــن خـــالل األوراق والمســـتندات أن تلـــك التجهـيــزات واالعـــدادات  

) مـــائتي مليـــون جنيـــه( مليـــون جنيـــه ٢٠٠واألجهـــزة والمعـــدات قـــد تكلفـــت حتـــى اآلن مـــا يزيـــد علـــي 
 .ة جميعها من أموال الدولة وأموال السادة المتبرعين المهتمين بأمور الوطن ونهضته العلمي

 وليس هذا كل شيء 

 بل أن تنفيذ احلكم املشار إليه ميثل خطورة جسيمة 

 علي صحة وحياة القائمني بالتنفيذ 

 بل وباملنطقة احمليطة باملدينة بالكامل 
ذلـــك أن المعامـــل والمراكـــز البحثيـــة الموجـــودة بالمدينـــة تحتـــوي علـــي مـــواد شـــديدة الخطـــورة  

مـــواد ..  الكفـــاءة للتعامـــل معهـــا ومـــن هـــذه المـــواد تحتـــاج إلـــي متخصصـــين علـــي درجـــة عاليـــة مـــن
، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــة ) أحمــاض وأمــالح(مســرطنه ومشــعة ، مــواد كيمائـيـة خطيــرة 

شديدة االنفجار التي تم منحها للمدينة علي سبيل العهـدة وتخضـع إلشـراف ) نيتروجلسرين(من مادة 
 .سلمتها المدينة بالملليجرام لفرط خطورتها وهي عهدة ت.. األمن الوطني بوزارة الداخلية 

 لذلك فإن التعامل 
بالقــائم .. مــع المدينــة بطريقــة التنفيــذ الجبــري الغاشــم ســيؤدي حتمــا لكارثــة إنســانية محققــة  

 .بالتنفيذ والمنطقة الكائنة بها المدينة بالكامل 

 أضف إيل ذلك كله 

 ..أن المدينـــة بهـــا مـــا يقـــرب مـــن مائـــه وخمســـون موظفـــا  

العمــــل بالمدينــــة هــــو مصــــدر رزقهــــم األوحــــد أي أن ثمــــة مائــــه 

 .وخمسون أسرة مصرية يتكسبون رزقهم من وراء المدينة 
 هذا فضال 

عــــن الســــادة المدرســــين والعلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ الــــذين نأمــــل فــــي  
طــافهم لخــارج الــبالد االســتفادة مــن علمهــم ونبــوغهم لتحقـيـق صــالح هــذا الــوطن بــدال مــن أن يــتم اخت

 .لالستفادة منهم 

 



 ٥٣

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
يضحي ظاهرا وبجالء تـام تـوافر اسـتحالة قاطعـة تحـول دون تنفيـذ الحكـم المشـار إليـه سـلفا  

 :علي المدينة رئاسة المستشكل وذلك للدواعي السابق سردها تفصيال والتي نوجزها فيما يلي 
ففـــي حالـــة نزعهـــا .. مدينـــة بالغـــة الدقـــة والحساســـية تـــم تركيبهـــا أن ثمـــة أجهـــزة ومعـــدات بال -١

 .وهي أجهزة بماليين الجنيهات .. سيعرضها ذلك للتلف 

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

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

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

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

 .شديدة الخطورة 

أن ثمــة مائــه وخمســون أســرة يعولهــا مائــه وخمســون موظــف يعمــل بالقريــة مهــددين بالتشــرد  -٦
 .وضياع مصدر رزقهم 

أن ثمــة مدرســين وعلمــاء وبــاحثين مــن صــفوه العقــول النابغــة فــي مصــدر العــالم ســيهجرون  -٧
 .الوطن لو تم هدم هذا الصرح 

 ـلـيس اـلـربح وال االســتثمار وال الكســب ـبـأي شــكل أن الغاـيـة مــن هــذه المديـنـة وذـلـك المشــروع -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 

 ملا كان ذلك 

 ومما تقدم مجيعه 
ق بالمستشــكل بصــفته بالمشــروع برمتــه يتجلــى واضــحا مــدي األضــرار الجســيمة التــي ســتلح 

وباألموال العامة وأموال المتبرعين وبمستقبل النهضة العلمية والتكنولوجيـة فـي مصـر إذا مـا تـم هـدم 
 .هذا الصرح العمالق المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن 

 



 ٥٤

 !ويف املقابل فما هي األضرار التي قد تلحق جبامعة النيل ؟
 .فإن اإلجابة علي هذا التساؤل بمنتهي الوضوح يكون.. الحقائق حسبما أسفرت األوراق و 

 ال شيء 
فــاألرض محــل التــداعي مخصصــة للجامعــة بطريقــة باطلــه ومخالفــة للقــانون وســتنزع منهــا  

وأنهــا ال .. وأن اســتمرارها عـلـي هــذه األرض هــو أبـهـي صــور إهــدار الـمـال الـعـام .. أجــال أم عــاجال 
 . أو استغاللها تقوم باالنتفاع من هذه األرض

 إذ أنها متارس نشاطها بالقرية الذكية 

 B2باملبني 
فاسـتمرارها علـي هـذا النحـو لـن يضـر بهـا ..  حتـى اآلن ٢٠٠٦هذا منـذ بدايـة نشـاطها فـي  

 .في شيء 

 ملا كان ذلك 
فقــد أضــحي ظــاهرا أن حجــم األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي ســتلحق بالمدينــة المستشــكلة  

 . هذا الحكم من جراء تنفيذ

 ال تتناسب متاما 
وحجـم المنفعـة التـي قـد تعـود علـي جامـعـة النيـل الخاصـة التـي ال تمـارس نشـاطها فـي عــين  

 .ٕالتداعي وانما بمبني تابع للقرية الذكية 

 ومن ثم 
ٕوازاء هــذا الكــم مــن األضـــرار التــي ســتلحق بالمدينــة المستشـــكلة فإنــه يســتحيل وبحــق تنفـيــذ  

 :تنفيذه عينا حيث أن القاعدة األصولية تقول بأن الحكم المراد إيقاف 

 درء الضرر مقدم علي جلب المنفعة 
وهـــذا علـــي الفـــرض بوجـــود منفعـــة مـــن هـــدم هـــذا المشـــروع الـــوطني القـــومي اـلــذي مـــا لبـــث  

 .المصريون أن يسعدوا بإنشائه حتى بات معرضا للخطر 

 

 

 



 ٥٥

فعلـي ..  حـق حقـه ب عـن مـنح كـل ذينضومع ذلك فالقانون مل ي : تاسعالسبب ال

الفرض بأن جامعه النيل هلا مثة حقوق ومع تعـذر واسـتحالة اقتضـاءها عينـا 

وحيث أن جهة اإلدارة هي من تسـببت .. فيمكنها التنفيذ بطريق التعويض 

تضاربة يف الوضع الراهن فإن الدولة تكـون هـي املعنيـة وامللزمـة امل هابقرارات

 واملسئولة عن التعويض 

  من التقنني املدني علي أن ١٧٤ فقد نصت املادة
يكون المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعـا منـه  -١

 .في حال تأدية وظيفته أو بسببها 
وتقــوم رابطــة التبعـيـة ولــو لــم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعــه متــي كانــت ـلـه عليــه ســلطه  -٢

 .فعليه في رقابته وفي توجيهه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن و

مســئولية اإلدارة عــن القــرارات اإلداريــة الصــادرة منهــا مناطهــا وجــود خطــأ مــن جانبهــا بــأن  
يكــون القــرار غيــر مشــروع لعيــب مــن عيــوب عــدم المشــروعية المنصــوص عليهــا فــي قــانون مجلــس 

 .القة السببية بين الخطأ والضرر الدولة وأن يحيق لصاحب الشأن ضرر وأن تقوم ع
 )٢٦/١/١٩٩١ع جلسة .  ق ٣٣ لسنة ٢٦٦٧الطعن رقم (

 )١٠/١/١٩٩٣ع جلسة .ق ٣٠ لسنة ٢٥٥٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحيث أن جهة اإلدارة هي المتسببة بقراراتها المتضاربة والمعيبة فيما وصل إليه الحـال فـي  

وأنـه .. م أن ثمة استحالة تعيق تنفيذ الحكم المشار إليه عينـا وحيث استبان مما تقد.. النزاع الماثل 
 .يجب اللجوء للتنفيذ بطريق التعويض 

 األمر الذي يوجب 
أمـا المستشـكل .. ٕإلزام جهة اإلدارة بالتعويض إذا تـوافرت شـروطه واذا مـا وجـد لـه مسـتحق  

 .عويض فهو يؤدي خدمة قومية وطنية ولم يصدر عنه ثمة فعل يجعله ملزما بالت

 

 

 



 ٥٦

أن وجود العديد من املنازعات املوضوعية الدائرة فيمـا بـني أطـراف  : عاشرالسبب ال

التداعي ونزاعات أخري مقامة تنال من شـرعية جامعـة النيـل وتؤكـد عـدم 

وهي مجيعها منازعات جدية .. شرعية صلتها باألرض واملباني حمل التداعي 

لعـة هـذه املنازعـات يتبـني أنهـا نشأت بعد احلكم املراد إيقاف تنفيـذه ومبطا

مرجحه القبول شكال وموضوعا األمر الذي يؤكد عدم تنفيذ احلكم أنـف الـذكر 

 وتعذر إعادة احلال إيل ما كانت عليه وإصالح تلفيات هذا التنفيذ إذا مت 

  علي أن ٢٨٠إيل أن قانون املرافعات قد نص يف مادة .. أشرنا سلفا 
 ومعـين المقـدار وحـال اقتضاء لحق محقق الوجود بسند تنفيذي ال يجوز التنفيذ الجبري إال 
 .األداء 

 ومن هذا النص يتضح 
 فمن غير المقبول التنفيـذ مـن أجـل حـق يجب أن يتم بموجب حق محقق الوجودأن التنفيذ  

 .متنازع في وجوده أو حق معلق 
 )٧٥رمزي سيف ص / التنفيذ للدكتور (

 ) وما بعدها١٢٥٧انون المرافعات الطبعة السادسة ص  التعليق علي ق–الدناصوري وعكاز (

 ومن أحكام النقض يف هذا اخلصوص 
تخلـف هـذا  . وجوب إال يكون الحق متنازعا فيه نزاعا جديا. شرطه . اقتضاء الحق جبرا  

تقـدير تـوافر شـروط اقتضـاء الحـق مـن سـلطة محكمـة . بطـالن الحجـز . أثـره . الشرط وقت الحجز 
 .مت قضاءها علي أسباب سائغة الموضوع متي أقا

 )ق٥٤ لسنة ١٥٤٨ طعن رقم ١٥/٣/١٩٨٩نقض (

 ملا كان ذلك 
د إيقـاف تنفيـذه وبتطبيق المفاهيم القانونية والقضائية سالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم المـرا 

 لية يتجلى ظاهرا عدم جواز التنفيذ وذلك للحقائق الثابتة التا.. وعلي واقعات النزاع الماثل برمتها 

 : احلقيقة األويل 
لـم يتضـمن عبـارة صـريحة بثبـوت الحـق لجامعـة النيـل .. كما أشـرنا سـلفا .. أن ذلك الحكم  

.. ولم يـورد نصـا يفيـد تسـليمها األرض والمبـاني محـل التـداعي أو إعـادة الحـال إلـي مـا كانـت عليـه 
لتـداعي بـل كـان الحـائز لهـا وحتى لو كان تضمن هذه العبارة فجامعه النيل لم تكن الحـائزة ألعيـان ا



 ٥٧

بـل واألصـح مـن .. هي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولـوجي الثابـت تنازلهـا طواعيـة عنهـا 
  .١/١/٢٠٠٠ذلك كله أن الحيازة في األصل كانت لمدينة زويل منذ تاريخ 

 :احلقيقة الثانية 
عـــا فـيــه حـتــى اآلن وـلــم أن الحـــق ـفــي األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي ال ـيــزال معلـقــا ومتناز 

 .يفصل فيه فصال قاطعا وجازما يبرر التنفيذ عنوه حتى لو لحق الغير خسائر 

 التنفيذ حاليا وإحلاق اخلسائر بالغري إجراء أما 

 وباملال العام 
فـإن ذلـك يعـد عبثـا بالمـال .. ثم يتبين فيمـا بعـد بـأن القـائم بالتنفيـذ لـيس هـو صـاحب الحـق  

 .وبال سند أو حق ثابت .. ومية العام وبالمشروعات الق

 فال يزال موضوع احلق معروضا علي القضاء من أكثر من وجهه 

 ومل يصدر حىت اآلن حكما موضوعيا مرجحا لوجهه هذا احلق

 وذلك علي النحو التايل 
أمــا .. الحكــم المــراد إيقــاف تنفـيـذه ذاـتـه صــادر فــي شــق عاجــل بإيقــاف تنفـيـذ قــرارات إدارـيـة  -١

ال ـيـزال طــي الـتـداول حـتـى تاريخــه أمــام محكمــة القضــاء اإلداري وهيـئـة الشــق الموضــوعي ـفـ
 .مفوضي الدولة إلعداد تقرير في أصل الحق 

 ق مقامـة أمـام محكمـة القضـاء اإلداري مـن الســيد ٦٧ لسـنة ٢٣١٣٥أن هنـاك دعـوى بـرقم  -٢
ضـــد جامعـــة النيـــل وكافـــة الجهـــات اإلداريـــة ) المحـــامي(مصـــطفي شـــعبان محمـــد / األســـتاذ
طعـنـا عـلـي إجــراءات تخصــيص األرض لجامعــة النـيـل ومؤكــدا مــن خاللهــا عـلـي .. ة المعنـيـ

عدم أحقية هذه الجامعة قانونـا فـي االنتفـاع بـاألرض لمـا شـاب إجـراءات وصـولها إليهـا مـن 
 .بطالن وانعدام ومخالفة للقانون 

 وهذه الدعوى 
 –اء اإلداري  أمـام محكمـة القضـ١٨/٧/٢٠١٣ال زالت طـي التـداول ومحـدد لنظرهـا جلسـة  

 .دائرة العقود 
دعـوى بطـالن عـقـد بيـع األرض محـل الـتـداعي مـن هيئـة المجتمـعـات العمرانيـة لصــالح وزارة  -٣

ٕاالتصـــاالت والـغــاء الـقــرار الســـلبي المتمـثــل ـفــي امتـنــاع هيـئــة المجتمعـــات العمرانـيــة الجدـيــدة 
 ٢٠/٩/٢٠٠٤ووزيــر اإلســكان عــن ســحب األرض لمخالفــة بنــود عقــد التخصــيص المــؤرخ 



 ٥٨

 . النعدامه ومخالفته للقانون٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وكذا بطالن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 وهذه الدعوى أيضا 

 الزالت طي التداول ومل يفصل فيها بعد
دعــوى عــدم اعتــداد بــالحكم المــراد تنفيــذه مقامــه مــن بعــض الدارســين والبــاحثين والملتحقــين  -٤

 أسـباب قانونيـة سـائغة لهـا صـداها فـي الواقـع قائمـة علـي.. بمدينة زويل للعلـوم التكنولوجيـا 
 .والقانون والمستندات 

 وهي دعوى متداولة ومل يفصل فيها بعد 
 ٢٠١٣ لسـنة ١٧٩الحكم مقام من المدينة المستشكلة ومقيدة بـرقم تنفيذ إشكال بطلب وقف  -٥

وهـــذه المنازعـــة قائـمــة عـلــي أســـس وقواعـــد .. مســتعجل أكـتــوبر ضـــد كاـفــة أطـــراف الـتــداعي 
 .نية سليمة وسائغة تبرر إيقاف تنفيذ الحكم محل التداعي قانو

 وهذه املنازعة الزالت طي التداول 

 ومل يفصل فيها بعد 

  ٩/٧/٢٠١٣ومؤجلة جللسة 

 ٢٠١٣ لسـنة ١٧٦هذا باإلضافة إلي دعوى إثبات حالة مقامة من المدنية المستشكلة بـرقم  -٦
المدينـة التـي تحـول دون التنفيـذ الجبـري مدني أكتوبر إلثبات حالة المواد الخطـرة الموجـودة ب

فضــال عــن إثبــات حالــة التجهيــزات .. الــذي ســيعرض القــائمين علــي التنفيــذ والغيــر للخطــر 
والمعدات الموجودة بالمدينة والتي إذا تم نزعها ستصاب بـالتلف ممـا يهـدد بخسـائر بماليـين 

 .الجنيهات 

 وهذه الدعوى الزالت طي التداول أيضا 

 ا بعد ومل يفصل فيه

مــة مــن مديـنـة زوـيـل ضــد جامعــة النـيـل بمـنـع تعــرض األخـيـرة لألوـلـي ـفـي حيازتهــا دعــوى مقا -٧
 .ألعيان التداعي 

 ملا كان ذلك 
ومن جمله الدعاوى والمنازعات أنفة البيان يتضح وبجالء تام أن الحق المتنـازع عليـه غيـر  

تنفيـذه مـا هـو إال حكـم وقتـي غيـر ثابت في حق جامعة النيل وال يزال معلق وأن الحكم المراد إيقاف 
 مثبت لحق أو مجافي له األمر الذي تنقضي معه الشرائط القانونية الواجب توافرها في الحكم المراد 



 ٥٩

 .تنفيذه 

عدم جواز تنفيذ احلكم حمـل هـذه املنازعـة لكـون ذلـك ميثـل  : ادي عشرالسبب احل

لطـالب مدينـة ومساس مبراكز قانونية اسـتقرت إهدارا ملصلحة عامة وقومية 

وإلـهـدار مـبـدأ املوازـنـة ـبـني املـنـافع واألـضـرار اـلـذي مياـثـل القاـعـدة . .زوـيـل 

 .القانونية الواجبة اإلتباع 

 فمن املستقر عليه يف قضاء اإلدارية العليا أن 
متى تقررت صفة النفع العام لمشـروع مـا باعتبـاره مـن المشـروعات االقتصـادية التـي تشـكل  

 تموـيـل الخزاـنـة العامــة الـتـي ـتـنعكس آثارهــا عـلـي مراـفـق الدوـلـة المختلـفـة مصــدرا أساســيا مــن مصــادر
بما يؤدي إلي خدمة االقتصاد القومي وتحسين أداء الخدمات العامة فال وجه لالحتجاج علـي موقـع 

 .المشروع بمقولة أن جهة اإلدارة كان بوسعها تدبير موقع أخر 
 )١٨/١/١٩٨٦ع جلسة .  ق ٣١ لسنة ٤٦١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ومــن حيــث أنــه يخلــص مــن كــل مــا تقــدم أن القــرار صــدر بقصــد تحقيــق منفعــة عامــة وأن  

األوراق تخلــو مــن أن الجهــة اإلداريــة تنكبــت وجــه المصــلحة العامــة فــي إصــداره أو اتخذتــه بباعــث 
منـبـت الصــلة بهــا وأنهــا إذ اتخذتــه بمــا لهــا مــن ســلطة فــي تحدـيـد القــرارات التــي يشــملها التخصــيص 

لنـفـع العــام بـمـا ـتـراه محقـقـا للمصــلحة العامــة وبـمـا يجتمــع ال مــن مقوـمـات الخـبـرة والدراـيـة ـفـإن الـقـرار ل
 .يكون قد صدر صحيحا وال وجه للنعي عليه 

 )٢٧/١١/١٩٩٤ع جلسة . ق ٣٤ لسنة ٢٥٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
هــو .. كنولوجـيـا وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق الـتـداعي أن مشــروع مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والت 

ولكــن أهدافــه أســمي وأعلــي مــن أي .. مشــروع قــومي وطنــي ال يهــدف إلــي تحقيــق أي أربــاح ماليــة 
ذلــك المجــال .. فهــو يعمــل علــي الرقــي بــوطن كامــل فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا .. أربــاح ماليــة 

 .الذي تخلف فيه الوطن عن الكثير من البلدان واألقطار بعشرات السنوات 

  قابل ويف امل
فالمنــاهض لهــذا المشــروع هــي جامعــة خاصــة خصصــت لهــا األرض بقــرارات معيبــة تتســم  

 بالبطالن واالنعدام وعدم المشروعية الدستورية علي النحو الذي نحتفظ بإثارته في الدعوى 
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 .الموضوعية 

 أضف إيل ذلك 
عــــام  زعـمـــت حصــــولها عـلـــي هــــذه األرض مـنـــذ – وبالمخالـفـــة للـقـــانون -أن هـــذه الجامـعـــة  
ذـلـك أن ..  إال أنـهـا وحـتـى اآلن ـلـم تســتفد منـهـا وـلـم تـقـم باســتغاللها أو ممارســة نشــاطها فيهــا ٢٠٠٦

 وحـتــى اآلن وهـــي تمـــارس أنشـــطتها ـفــي ٢٠٠٧الثاـبــت أـنــه مـنــذ ـبــدء نشـــاط هـــذه الجامعـــة ـفــي عـــام 
 . بالقرية الذكية التي قامت بإيجاره خصيصا لهذا الغرض B2المبني 

 ليس هذا فحسب 
تتـجــاوز ثالـثــة أضـــعاف  تستحصـــل ـمــن الطلـبــة الملتحـقــين فيهـــا عـلــي مصـــروفات ـبــل أنهـــا 

 .مماثلة لها ولنشاطها جامعة خاصة  مصروفات أي

 فضال عن ذلك كله 
ـلــم تقــدم تمـيــزا واحــدا ـفــي أي .. فهــذه الجامعــة رغـــم عملهــا عـلــي مــدار ســـتة ســنوات تقريبــا  

 .مجال من علوم التكنولوجيا أو البحث العلمي 

 ي يؤكد األمر الذ
أـنـه ـفـي مجــال المفاضــلة والموائمــة ـبـين هــذين المشــروعين اـلـذي يوصــف أولهمــا بأـنـه ـقـومي  

ويعتـمـــد علـــي إنـمـــاء النوابـــغ العلمـيـــة والتكنولوجـيـــة .. ووطنـــي ـلـــيس مـــن أهداـفـــه تحقيـــق رـبـــح مـــالي 
.. يـة واالهتمام بهم ورعايتهم لتقديمهم لمصر علماء وأساتذة فـي جميـع المجـاالت العلميـة والتكنولوج

 .وليكونوا النواة لمجتمع علمي وتكنولوجي متطور 

 كون أمواله وممتلكاته وختصصاته تويف مجيع األحوال 

 ملكا لكل الشعب املصري بأسره 
وذلـك علـي النـقـيض تمامـا ـمـن المشـروع اـلـذي جـاء علـي غــرار قـرارات معيـبـة ومشـوبة بـعـدم  

 .الدستورية 

 يب علي ذلك توبالرت

 قيه وأولوية بني املشروعني فإذا كانت هناك اسب
وهــو مشــروع قــومي ) مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا(فإنهمــا يكوـنـا لمشــروع مصــر الـقـومي  

ووضــــع حجــــر األســــاس ـلـــه بالفعــــل مـنـــذ .. ـبـــدأ التفكـيـــر فـيـــه مـنـــذ التســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي 
١/١/٢٠٠٠.  
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 إال أنه 
أمــا اآلن فكــل الســبل .. لمشــروع ولظــروف خاصــة بالدولــة والقــائمين عليهــا وقتــذاك أوقــف ا 

 .متاحة إلنجاح هذا المشروع القومي وذلك بالتكاتف والتعاون وليس بهدمه وهو في مهده 

 ومن ثم 
يتجـلـى ظــاهرا مـمـا تـقـدم جميـعـه عــدم جــواز تنفـيـذ الحـكـم محــل الـتـداعي لـمـا ـفـي ذـلـك ـمـن وأد  

 .للمصلحة العامة 

 ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤طعـون أرقـام أن عـدم تنفيـذ احلكـم يف ال : ثاني عشرالسبب ال

هيئـة ع لن يؤثر بأي حال مـن األحـوال علـي الطلبـة والعـاملني و. ق٥٩لسنة 

بـل أن الضـرر ..  جبامعة النيل ولـن تلحـق بـأي مـنهم مثـة أضـرار تدريسال

 سيلحق بطالب مدينة زويل وهيئة تدريسها وموظفيها إذ مت التنفيذ 

 منذ إنشاء جامعة النيل 
 وـبـــرغم منحـهـــا ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وبـــدءها ـفـــي ممارســــة نشـــاطها ـفـــي عـــام ٢٠٠٦فـــي أواخــــر  

  .٢٠٠٦ الصادر في مارس ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢األرض والمباني محل التداعي بموجب القرار 

 إال أنها وحىت اآلن 
 B2حيـث أنهـا اسـتأجرت مبنـي .. لم تمارس أي نشاط علي هذه األرض وفي تلك المباني  

 .ة نشاطها فيه ومستمرة في ذلك حتى تاريخه من القرية الذكية وبدأت ممارس

 وهو ما يقطع بأن
عـــدم تنفـيــذ الحكـــم المشـــار إلـيــه وعـــدم تســـليم جامعـــة النـيــل األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي  

ـلـن يــؤثر ولــن يضــر بهــا أو بطالبهــا أو العــاملين فيهــا بثمــة ) بفــرض أحقيتهــا فــي ذـلـك فــي األصــل(
ت ثمــة نشــاط علـي األرض أو ـفـي المـبـاني المشــار إليـهـا ضـرر إذ أـنـه ـلـم يثـبـت أنهـا ســبق وأن مارســ

 .سلفا

 أضف إيل ذلك كله 
.. أنــه بموجــب مــذكرة التفــاهم التــي تمــت ووقعــت فيمــا بــين جامعــة النيــل والمدينــة المدعيــة  

لــديها والحصــول عـلــي )  طاـلــب٥٦(ووافقــت األخيــرة عـلــي التحــاق الطلبــة الخاصـــين بجامعــة النيــل 
 .ة زويل أو من جامعة النيل حسبما يختاروا ويرغبوا في ذلك الدرجة العلمية من جامع
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 ليس هذا فحسب 
.. بل أنه فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبه الدراسات العليا بجامعة النيـل  

وســيتم تقـيـيم أعضــاء هيـئـة الـتـدريس .. فـقـد ـتـم االتـفـاق عـلـي انتـقـالهم بكاـمـل هيـئـتهم إـلـي مديـنـة زوـيـل 
 .ايير العالمية دوريا بالمع

 ومن ثم
يتجـلـى ظــاهرا عــدم إلحــاق ثـمـة ضــرر بالطلـبـة والدارســين والـعـاملين بجامـعـة النـيـل ـمـن جــراء  

 .عدم تنفيذ الحكم أنف الذكر 

 فإذا كان احلديث علي أن املصلحة العامة 

 هي التي جيب أن تتغياها اإلدارة يف مجيع تصرفاتها 
لالحتفـاظ بمصـلحة .. ضحية بمصلحة عامـة وقوميـة فإنه ليس من المقبول عقال وقانونا الت 

شخصــــية وخاصــــة لــــبعض الطــــالب الــــذين لــــن تمــــس مصــــلحتهم وهــــي محــــل نظــــر لــــدي المدينــــة 
المستشكلة وتسعي جاهده نحو الحفاظ عليها علي النحو الوارد بمذكرة التفاهم التـي تـم االتفـاق علـي 

 .بنودها ووقعت من المدعي ومن القائمين علي جامعة النيل 

 ومن ثم 
يتجـلــى ظـــاهرا أن عـــدم جـــواز تنفـيــذ الحكـــم المشـــار إلـيــه ـلــن يمـــس ـبــأي حـــال مـــن األحـــوال  

 .بمصالح هؤالء الطالب 

 ويف املقابل  

 فإن تنفيذ احلكم املستشكل فيه سوف يسبب العديد من األضرار 

 بطلبة مدينة زويل وهيئة التدريس بها واملوظفني فيها 
لـــت عـــدد مـــن الطـــالب يربـــوا علـــي الثالثمائـــة طالـــب للعـــام فالثابـــت أن مدينـــة زويـــل قـــد قب 

 وقــــــد انتظمــــــوا فــــــي الدراســــــة وفــــــي حضــــــور المحاضــــــرات وأداء ٢٠١٣/٢٠١٤الدراســــــي الحــــــالي 
حيـث أن المسـاس .. األمر الذي يرتـب بشـأنهم مراكـز قانونيـة ال يجـوز المسـاس بهـا .. االمتحانات 

 .دينة بها إلحاق األضرار بهم وبهيئة التدريس وموظفي الم
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وجوب وقـف اإلشـكال املاثـل تعليقيـا حلـني الفصـل يف الـدعوى : السبب الثالث عشر 

 ق املقامـة مـن مدينـة زويـل لتتصـدي احملكمـة ٣٥ لسـنة ١٣الدستورية رقم 

الدستورية العليا للتناقض والتضارب بني احلكم املستشـكل فيـه وبـني احلكـم 

أكتوبر الذي أصبح نهائيـا  مستعجل ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠الصادر يف الدعوى رقم 

 .وعنوانا للحقيقة وحائزا حلجية األمر املقضي 
سبقت اإلشارة إلي أنه وقبل صدور الحكم المستشكل فيه الذي من شأنه نـزع حيـازة األرض  

 .والمباني محل التداعي من مدينة زويل 

 كان قد صدر حكم 
 ووضـع اليـد ـفـي الـدعوى رـقـم مـن المحكمـة المدنـيـة المختصـة قانونـا بنظــر منازعـات الحـيـازة 

بالتأكيد علي أحقيـة مدينـة زويـل فـي حيـازة األرض والمبـاني ..  مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠
 .سالفة الذكر 

 وهو األمر الذي يتضح معه مدي التضارب والتناقض 

 فيما بني احلكم املستشكل فيه وبني احلكم السابق عليه 

  مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠الصادر يف الدعوى رقم 

  من قانون احملكمة الدستورية العليا تنص علي أن ٢٥وكانت املادة .. ملا كان ذلك 
 :تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي   

 : أوال 
 : ثانيا 
الفصـل فـي النـزاع الـذي يقـوم بشـأن تنفيـذ حكمـين نهـائيين متناقضـين صـادر أحـدهما مـن أيـة : ثالثا 

 . جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي واألخر من جهة أخري منهاجهة من

 ونفاذا هلذا النص 
 ١٣فقد أقامت مدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا أمـام المحكمـة الدسـتورية العليـا الـدعوى رقـم  

وبـين ..  ق تنازع وذلك للتصدي للتناقض والتضارب فيما بين الحكم المستشكل في تنفيذه ٣٥لسنة 
السـيما وأن مـن شـأن تنفيـذ ..  مسـتعجل أكتـوبر ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠حكم الصـادر فـي الـدعوى رقـم ال

ومـن شـأن الثـاني التأكـد .. األول نزع الحيازة من مدينـة زويـل علـي األرض والمبـاني محـل التـداعي 
 لة األمر الذي كان يستلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا إلزا.. علي أحقية المدينة في الحيازة 
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 .هذا التضارب والتناقض وتغليب أحد الحكمين علي األخر 

 ملا كان ذلك 
وكاـنـت المســألة المعروضــة عـلـي المحكمــة الدســتورية العلـيـا هــي مســألة أولـيـه يتوـقـف عليهــا  

األمــر الــذي يوجــب وقــف هــذا اإلشــكال لحــين الفصــل فــي الــدعوى .. الفصــل فــي اإلشــكال الماثــل 
 .الدستورية أنفة الذكر 

 قضت احملكمة اإلدارية العليا يف هذا الشأن بأن حيث 
 وعلـي مـا جـري عليـه – مـن قـانون المرافعـات المدنيـة ١٢٩ومن حيث أن مفاد نص المادة  

 أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يـتم الفصـل فـي مسـألة أوليـه –قضاء هذه المحكمة 
، ويعتبــر األمــر ختصــاص المحكمــة بيــد أن ذلــك مرهــون بــأن يكــون البــت فيهــا خارجــا عــن ا، 

الصــادر بوـقـف اـلـدعوى لهــذا الســبب حكـمـا قطعـيـا فيـمـا تضــمنه مــن عــدم جــواز الفصــل ـفـي موضــوع 
 .الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة األولية 

لمـــا كـــان ذلـــك ، وكـــان الثابـــت مـــن حافظـــة مســـتندات الجهـــة اإلداريـــة المقدمـــة بـــأن هنـــاك  
وكــــان الفصــــل  ـفـــي مــــدي دســــتورية ...........  ق مقامــــه ٢٠ لســــنة ٢٣٦دعــــوى دســــتورية ـبـــرقم (

القرارات الزما للبت في موضوع الطعن الماثـل ،  ومـن ثـم فـإن المحكمـة تـأمر بوقـف الطعـن الماثـل 
 .لحين الفصل في الدعوى الدستورية 

 )ع . ق ٤٨ لسنة ٣١٤٧ الطعن رقم ٣/١/٢٠٠٤المحكمة اإلدارية العليا جلسة (

 ما تقدم وحيث كان 
وكــان االختصــاص بالفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهــائيين متناقضــين  

) ٢٥/٣م(مـــن اختصـــاص المحكمـــة الدســـتورية العلـيــا .. صـــادرين مـــن هيئـتــين قضـــائيتين مختلفـتــين 
 .ويخرج عن اختصاص المحكمة اإلدارية العليا 

 األمر الذي يوجب علي احملكمة األخرية 
 ق ٣٥ لســـنة ١٣ل الماـثــل تعليقـيــا لحـــين الفصـــل ـفــي اـلــدعوى الدســـتورية رـقــم وـقــف اإلشـــكا 

تـنـازع أنـفـة البـيـان لكــون مســألة الفصــل ـفـي تـنـازع األحـكـام مســألة أولـيـة يجــب الـبـت فيـهـا قـبـل الفصــل 
 .في هذا اإلشكال 
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وحيث أن الفصل يف اإلشكال املاثل يتوقف أيضـا علـي الفصـل يف : السبب الرابع عشر 

 ق تنازع املقامة من مدينة زويـل ٣٥ لسنة ٢٩ستورية الثانية رقم الدعوى الد

إلزالة التناقض فيما بني تنفيـذ احلكـم املستشـكل فيـه واحلكـم الالحـق عليـه 

 مـسـتعجل أكـتـوبر املؤـيـد ـبـاحلكم ٢٠٠٢ لـسـنة ٢٧٥الـصـادر يف اـلـدعوى رـقـم 

 مستأنف مستعجل اجليـزة جبلسـة ٢٠١٣ لسنة ١٥٣الصادر يف االستئناف رقم 

 األمر الـذي يوجـب أيضـا وقـف اإلشـكال الـراهن حلـني البـت يف ٢٤/١١/٢٠١٣

 .الدعوى الدستورية أنفة الذكر 
 مســتعجل أكـتـوبر أنفــة ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠ـلـم يكــن الحكــم الصــادر فــي اـلـدعوى المدنـيـة رقــم  
بـــل أن الحكـــم األخيـــر .. هـــو الحكـــم الوحيـــد الـــذي تعـــارض معـــه الحكـــم المستشـــكل فيـــه .. الـــذكر 
 مسـتعجل ٢٠١٢ لسـنة ٢٧٥ تنفيذه أيضا مع الحكم الالحق عليه الصـادر فـي الـدعوى رقـم تعارض

  .٢٤/١١/٢٠١٣ الصادر حكمه بتاريخ ٢٠١٣ لسنة ١٥٣أكتوبر المؤيد باالستئناف رقم 

 فإذا كان من شأن تنفيذ احلكم املستشكل فيه 

 نزع حيازة األرض واملباني حمل التداعي من مدينة زويل 

 ٢٤/١١/٢٠١٣لصادر بتاريخ فإن احلكم ا
 لســنة ١٥٣ مســتعجل أكتــوبر والمؤيــد باالســتئناف رقــم ٢٠١٢ لســنة ٢٧٥فــي الــدعوى رقــم  
قد أكد بال مراء علي أحقية مدينة زويل في الحيازة وعـدم جـواز ..  مستأنف مستعجل الجيزة ٢٠١٣

 .نزعها منها 

 وإزاء هذا التضارب فيما بني احلكمني 
بإقامـة .. اصـا مـن اللجـوء إلـي المحكمـة الدسـتورية العليـا للمـرة الثانيـةلم تجد مدينة زويل من 

وذـلـك لتتصــدي لهــذا التضــارب وذـلـك التـنـاقض وتغلـيـب أحــد ..  ق تـنـازع ٣٥ لســنة ٢٩اـلـدعوى رـقـم 
 .الحكمين في التنفيذ علي األخر 

 ملا كان ذلك 
ليقيـا لحـين الفصـل فـي وكان المقرر في أحكام اإلدارية العليا أنه يجوز لها وقف الدعوى تع 

 .مسألة أولية يخرج أمر البت فيها عن اختصاصها 
 )٣/١/٢٠٠٤ع جلسة .  ق ٤٨ لسنة ٣١٤٧الطعن رقم (

 وحيث أن البت والتصدي للتناقض والتضارب فيما بين الحكم المستشكل في تنفيذه وبين  
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األمـر الـذي .. العليـا الحكم المدني أنف الذكر مسألة أولية تخرج عن اختصـاص المحكمـة اإلداريـة 
 .يستوجب وقف اإلشكال الراهن لحين الفصل في الدعوى الدستورية األخيرة 

أساس طلب وقف اإلشكال املاثل تعليقيا حلني الفصل يف دعـوى : السبب اخلامس عشر 

 لسـنة ٨٥٦ مستعجل أكتوبر املقيـدة بـرقم ٢٠١٣ لسنة ١٧٦إثبات احلالة رقم 

لتـي صـدر فيهـا حكمـا متهيـديا بتـاريخ  مستأنف مسـتعجل اجليـزة ا٢٠١٣

 باإلحالة إيل مكتب خرباء وزارة العدل لبيان األعمال التي متـت ٢٨/١٢/٢٠١٣

من مدينة زويل علي األرض واملباني حمـل التـداعي وبيـان قيمتهـا ومـا إذا 

كانت اآلالت واملعدات واألجهزة املوجودة بها ميكن نزعها مـن مكانهـا ومـدي 

 بها إذا حتقق ذلك وبيان ما إذا كان الطالب مبدينة زويـل األضرار التي ستلحق

اخل ما قضـي بـه ...... منتظمون يف تلقي العلم واستقرار مراكزهم القانوني 

 .احلكم التمهيدي املرفق باألوراق 

 ملا كان ذلك 
ٕوـكـان الثاـبـت أن المســائل الواقعـيـة المكـلـف بإجرائهــا واثباتـهـا الســيد الخبـيـر ـفـي اـلـدعوى آنـفـة  

لـمـا ســيثبت بعــد .. تـعـد ـمـن المســائل األولـيـة الـتـي يتوـقـف عليـهـا الفصــل ـفـي الـنـزاع اـلـراهن .. ـلـذكر ا
مــن حقــائق وبــراهين علــي أحقيــة مدينــة زويــل فــي طلــب وقــف تنفيــذ ) تنفيــذ لجنــة الخبــراء لمهمــتهم(

 .الحكم المستشكل فيه 

 حيث تتلخص مهمة السيد اخلبري 

 يف أن 
وـيـل للعلـوم والتكنولوجيـا بمدينـة الشــيخ زايـد بمدينـة السـادس ـمـن االنتقـال إلـي مقـر مدينـة ز"  

أكـتـوبر لمعايـنـة األرض والمـبـاني ومــا ـتـم إنجــازه مــن أعمــال إنشــائية وهندســية وتشــطيبات وتجهـيـزات 
ٕاعتـبــار مـــن ـتــاريخ تســـليم المديـنــة للمـــدعي حـتــى ـتــاريخ المعايـنــة واعـــداد بـيــان حســـابي لبـيــان القيمـــة 

ٕبـــات أعمـــال التمهيـــد لـــألرض داخـــل حـــرم المدينـــة واثبـــات حالـــة األجهـــزة المادـيــة لمـــا ســـلف وكـــذا إث
والمعـــدات البحثـيــة واآلالت الـتــي ـتــم تركيبهـــا بالمعامـــل البحثـيــة وشـــبكة األلـيــاف البصـــرية والمعـــدات 
الضــوئية وغيــره ممــا تــم تركيبــه بمبــاني المدينــة وبيــان قيمتهــا الماديــة وبالجملــة حســاب مــا تــم إنفاقــه 

ٕللعلوم والتكنولوجيا وامكانية إعادة الحال إلي مـا كـان عليـه قبـل التسـليم مـن عدمـه علي مدينة زويل 
بما في ذلك نقل المعدات واألجهزة واآلالت والشبكة البصرية واالنترنت وغيره من تجهيزات بالمدينـة 
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وصـــرحت للجنـــة فـــي ســـبيل أداء ، مـــن المبـــاني والمعامـــل إلـــي مكـــان أخـــر وتحقيـــق دفـــاع الطـــرفين 
ها المكلفة بها اتخاذ ما تراه كافيـا مـن إجـراءات إلتمامهـا وقـدرت مبلـغ سـتة أالف جنيـه علـي مأموريت

 ...................... ".ذمة مصاريف 

 هذا 
وحـيـث أن الثاـبـت مـمـا تـقـدم أن الفصــل ـفـي الـنـزاع اـلـراهن يتوـقـف عـلـي تنفـيـذ المأمورـيـة آنـفـة  
اإلشــكال اـلـراهن لحــين االنتـهـاء ـمـن تنفـيـذ األـمـر اـلـذي يحــق مـعـه لمديـنـة زوـيـل طـلـب وـقـف .. اـلـذكر 

 .المأمورية آنفة الذكر 

 ملا كان ذلك 
ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم مـــن أســـباب ومفـــاهيم وأصـــول وثوابـــت قانونـيــة يتضـــح وبجـــالء أحقيـــة  

المستشــكل بصــفته فــي إقامــة إشــكال الــراهن الــذي جــاء فــي مجملــة مواكبــا لصــحيح الواقــع وصــريح 
 .القانون 

 ختاما 

جامـعـة النـيـل اخلاـصـة بـعـدم قـبـول دـعـوى زـعـم ارة إيل أن ـجتـدر اإلـشـ

أن حيـث  – خمـالف لـألوراق – تنـازع .  ق ٣٥ لسـنة ١٣الدستورية رقم 

قـد مت تنفيـذه .. تلك الدعوى احد احلكمني املتعارضني حمل قوهلا بأن 

خمالف للحقيقـة قول هو )  مستعجل أكتوبر٢٠١٢ لسنة ٣٠٠احلكم رقم (

 و مرسل دون دليل مبا جيدر معه إطراحه  واألوراق ومبدي علي حن
المحـــامي العـــام / وذلـــك أن الثابـــت بـــاألوراق أن مـــا تـــم تنفيـــذه هـــو قـــرار الســـيد المستشـــار  

وقـد .. بتمكين مدينة زويل واستمرار حيازتها لألرض والمباني محـل النـزاع .. لنيابات جنوب الجيزة 
  .١٧/٨/٢٠١٢تم تنفيذه بتاريخ 
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  مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠لصادر يف الدعوى رقم أما احلكم ا

  ١١/١٢/٢٠١٢فقد صدر جبلسة ) حمل طلب التعارض(

 حبماية حيازة مدينة زويل علي األرض واملباني حمل النزاع 

 ومن ثم 

 مل يتم تنفيذه حيث أن األرض واملباني كانت بالفعل يف حيازة املدينة 

 فلم يكن هناك مدعاة لتنفيذه 
بـأن جامعـة النـيـل الخاصـة بقولهـا المزعـوم سـالف الـذكر تكـون ـقـد .. نـاء علـي مـا تقـدم وبالب 

ذلـك أن التنفيـذ الـذي تزعمـه جامعـة .. خلطت بين األوراق خلطا ينحـرف بهـا عـن مسـارها الصـحيح 
 ٢١٩٧النيل جامعـة النيـل كـان بموجـب قـرار التمكـين الصـادر مـن النيابـة العامـة فـي المحضـر رقـم 

 . حيازة كلية ٢٠١٢ لسنة ٢٧٧داري أكتوبر المقيد برقم  إ٢٠١٢لسنة 

  شار إليها وهذا القرار ليس حمال لدعوى التنازع امل

 إذ قضت ة الدستورية العليا كماحملطبقا ملا استقرت عليه .. وال يصلح أن يكون 
بــــأن النيابــــة العاـمــــة وهــــي تـمــــارس ســــلطة التحقـيــــق ، ال تعتبــــر جـهــــة قضــــاء والهـيــــة ذات  

 مــــن ـقـــانون المحكمــــة الدســــتورية العلـيـــا الصــــادر ٢٥قضــــائي ـفـــي تطبـيـــق حكــــم المــــادة اختصــــاص 
 ، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون النزاع مطروحـا أمـام ١٩٧٩ لسنة ٤٨بالقانون رقم 

جهتــــين مــــن جهــــات الحكــــم تســــتمد كلتاهمــــا واليــــة القضــــاء مــــن قــــانون محــــدد الختصاصــــها يبــــين 
ي أمهـا ، ويصـدر الحكـم علـي أسـاس قاعـدة قانونيـة حاسـما للخصـومة اإلجراءات وضمانات التقاض

 .، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضي به 
 )١٢١٥ دستورية ص ٩ ج ٩/٩/٢٠٠٠ ق تنازع بجلسة ٢١ لسنة ١القضية رقم (

 )٢٨٧٤ دستورية ص ١١/٢ ج ٨/٢/٢٠٠٤ ق تنازع بجلسة ٢٥ لسنة ٦القضية رقم (

 كما قضي بأن 
ابة العامة في منازعات الحيـازة إجـراء أولـي مؤقـت ، كاشـف عـن طبيعـة تحفظيـة ، قرار الني 

 قرار الجهة القضـائية الصـادر فـي الـتظلم منـه ، اعتبـاره دون –يتوخى حماية الحيازة المادية للعقار 
 مــن قــانون المحكمــة الدســتورية ٢٥غيــره ، عمــال قضــائيا فــي تطبيــق أحكــام البنــد ثانيــا مــن المــادة 

 .العليا 
 )٨٥٦ دستورية ص ٦ ج ٤/٦/١٩٩٤ ق تنازع بجلسة ١٥ لسنة ٨القضية رقم (
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 ومقتضي احلكم األخري 
وعــدم .. أنـه قـد أوضـح الفـارق ـبـين القـرار الصـادر فـي منازعـات الحـيـازة مـن النيابـة العامـة  

وـبــين الحكـــم القضـــائي .. صـــالحيتها ألن تكـــون محـــال لطـلــب تـنــازع يقـــدم إـلــي المحكمـــة الدســـتورية 

وא	,���ZFא�א�N[pدون�����wg.. ادر في الطعن علي قرار النيابة بشأن الحيازة بثمة مطعن الص
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  تنازع املشار إليهوهو األمر الذي انعقد يف طلب ال
ٕوانمـا ..  أرض ومبـاني النـزاع فهو لم يقدم بشأن قرار النيابة العامة بتمكين مدينة زويل مـن 

 مســـتعجل أكـتـــوبر ٢٠١٢ لســـنة ٣٠٠قـــدم بخصـــوص الحكـــم القضــــائي الصـــادر فـــي الـــدعوى رـقـــم 
 .والقاضي برفض الطعن علي قرار النيابة المذكور 

 ومن ثم 
 مسـتعجل ٢٠١٢ لسـنة ٣٠٠يتجلى ظاهرا أن ادعاء جامعة النيـل الخاصـة بـأن الحكـم رقـم  

هـو ادعـاء عـاري مـن الصـحة حيـث أن مـا تـم تنفيـذه هـو قـرار .. نفيذه أكتوبر أنف الذكر قد صار ت
 ٣٠٠أما الحكـم رقـم .. النيابة العامة وهو ليس له محل في طلب التنازع المقدم للمحكمة الدستورية 

 فلم يتم تنفيذ حيـث أن األرض والمبـاني موضـوعه تحـت يـد مدينـة زويـل فعـال فلـم يكـن ٢٠١٢لسنة 
 . لتنفيذه – حتى اآلن –هناك داع 

 وبالبناء علي ما تقدم 
يتجلى ظاهرا تهاتر ما تزعمه جامعة النيـل الخاصـة ، وعجـزه عـن أن ينـال مـن قبـول طلـب  

يف حكمهـا وذلك إعماال لصـريح مـا اسـتقرت عليـه المحكمـة الدسـتورية .. التنازع شكال وموضوعا 

 القائل بأن 
ادي ، وفي الشـق العاجـل مـن القضـاء الصادر في مادة تنفيذ وقتية من القضاء العاألحكام  

ٕاإلداري ، وان كانــت حجيتهــا وقتــه تــزول بصــدور حكــم فــي الموضــوع ، إال أن ذلــك ال يحــول دون 
وجوب تنفيذ هذه األحكام طالما صارت نهائية ، بما مـن شـأنه اسـتنهاض واليـة هـذه المحكمـة إلزالـة 

 .جب االعتداد به التناقض الذي يثور عند تنفيذها ، وتحديد أي منها هو الوا
 )١٢٥٨ دستورية ص ١٠ ج ١٤/٤/٢٠٠٢ ق تنازع بجلسة ٢٢ لسنة ١٠الطعن رقم (

 طلب التنازع وهذا هو مناط 
 إذ أنه مقام إلزالة تناقض وتضارب حكمين قضائيين صادرين عن جهتين قضائيتين  
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 ٢٠١٢ لســــنة ٣٠٠وهــــو الحـكـــم رـقـــم (قضــــي بحماـيـــة حـيـــازة مديـنـــة زوـيـــل : أـحـــدهما .. مختلفـتـــين 
وهـو الحكـم الصـادر فـي (من شأن تنفيذ سلب الحيازة مـن مدينـة زويـل : وثانيهما ) مستعجل أكتوبر

 ).الشق العاجل من المحكمة اإلدارية العليا 

 وكال احلكمني مل يتم تنفيذهما

األمــر اـلــذي ـيــدحض ـمــزاعم جامـعــة النـيــل الخاصـــة ـفــي هـــذا  

ٕواال كانـــت . .الشـــأن ويؤكـــد أن قولهـــا مرســـل ال يســـتند إلـــي دليـــل 

 .قدمت دليل يفيد تنفيذ أي من هذين الحكمين 
 وهذا خبالف 

 أن احلكم املستشكل يف تنفيذ مل يتعارض 

 )املشار إليه( مستعجل أكتوبر ٢١٠٢ لسنة ٣٠٠مع احلكم رقم 

 فقط 

 بل تناقض وتعارض أيضا 

 ٢٠١٢ لسنة ٢٧٥مع احلكم الصادر يف الدعوى رقم 

  ٢٠١٣ لسنة ١٥٣ستئناف رقم مستعجل أكتوبر املؤيد يف اال
 األمر الذي حدا بمدينة زويل نحـو تقـديم ٢٤/١١/٢٠١٣وهذا الحكم األخير صادر بتاريخ  

 .تنازع .  ق ٣٥ لسنة ٢٩دعوى تنازع جديدة إلي المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 

 وهو األمر الذي يؤكد تهاتر مجاع مزاعم 

 جامعة النيل اخلاصة يف هذا الشأن 
بمــا يســتوجب إطراحهــا والقضــاء بإيقــاف النــزاع الماثــل تعليقيــا لحــين الفصــل فــي الــدعوتين  

 .تنازع .  ق ٣٥ لسنة ٢٩ ، ١٣الدستوريتين رقمي 

 ومن ثم 
يجدر طرح هذه المزاعم المبداه من جامعـة النيـل الخاصـة النعـدام سـندها ومخالفتهـا للثابـت  

 .باألوراق وانعدام صحتها 

 

 



 ٧١

 بناء عليه 

 تمس املستشكل بصفته من عدالة اهليئة املوقرة احلكميل
 -:اصليا 

 .بقبول الدعوى الراهنة شكال : أوال 
بوقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي الطعــون  .. بصــفة مســتعجلة: ثانيــا 

ع لحــــين الفصــــل فــــي موضــــوع الــــدعوى .  ق ٥٩ لســــنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤أرقــــام 
 ق قضـــــــاء إداري ٦٦ لســـــــنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩عويين األصـــــــليين رقمـــــــي الراهنـــــــة والـــــــد

 .موضوعا 
 بعــدم جــواز تنفيــذ الحكــم المشــار إليــه ســلفا لعــدم اشــتمال منطــوق الحكــم أو وفــي الموضــوع: ثالثــا 

أســبابه عـلـي التســليم أو التمكــين أو إعــادة الحــال إـلـي مــا كاـنـت علـيـه الســيما واـنـه ـلـم تثـبـت 
فضـــال عـــن أن ـفــي تنفـيــذ الحكـــم .. لخاصـــة عـلــي هـــذه األعـيــان ثمـــة حـيــازة لجامعـــة النـيــل ا

خطـــــورة شـــــديدة وضـــــرر جســـــيم ســـــيلحق بالمستشـــــكل بصـــــفته وبالمصـــــلحة العامـــــة للدولـــــة 
ومشــروعها الـقـومي للنهضــة العلمـيـة ولـمـا ـفـي ذـلـك مــن مســاس لمركــز ـقـانوني جدـيـد اكتســبه 

 ولغيـر ذلـك مـن ٢٠١٢ لسـنة ١٦١المدعي بصفته علي أعيان التداعي بالقرار بقانون رقـم 
 .األسباب الجوهرية المسطرة بصحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع الراهنة 

 -: احتياطيا 
 لســنة ٢٩ ، ١٣وقــف الـنـزاع الماثــل تعليقـيـا لحــين الفصــل فــي اـلـدعوتين الدســتوريتين رقمــي  -١

 .ق دستورية عليا ٣٥
 ٢٠١٣لســنة  ١٧٦وقــف النــزاع الماثــل تعليقيــا لحــين الفصــل فــي دعــوى إثبــات الحالــة رقــم  -٢

 مســتأنف مســتعجل الجيــزة وتنفيــذ الســـيد ٢٠١٣ لســنة ٨٥٦مســتعجل أكتــوبر والمقيــدة بــرقم 
 .الخبير المأمورية الموكولة له بها في تلك الدعوى 

 :وعلي سبيل االحتياط الكلي 
إحالة أوراق النزاع برمتها إلي مكتب خبـراء وزارة العـدل لينـدب مـن لدنـه خبيـرا تكـون مهمتـه  

ـلـي األوراق ومــا عســي أن يقدمــه ـلـه الخصــوم فيهــا واالنتقــال إـلـي األرض والمـبـاني محــل اإلطــالع ع
التداعي لمعاينتها علي الطبيعة وبيان األعمال واإلنشـاءات والتعـديالت التـي قامـت بهـا مدينـة زويـل 
علــي األرض ، وبيــان قيمــة هــذه األعمــال وتكلفتهــا ، وكــذا بيــان ماهيــة األجهــزة والمعــدات واآلالت 

تــي تــم تركيبهــا بالمدينــة ، وبيــان قيمــة وتكلفــة هــذه األجهــزة والمعــدات ، ومــا إذا كــان يمكــن نزعهــا ال
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وفكهــا دون أن تلحــق بهــا خســائر مــن عدمــه ، وـفـي الحاـلـة الثانـيـة بـيـان ماهـيـة وقيمــة الخســائر الـتـي 
م نـزع هـذه ستلحق بهذه األجهزة والمعدات ، وكذا بيان مدي الخطورة علي األرواح والممتلكـات إذا تـ

األجهــزة ومــا إذا كاـنـت تســتخدم بهــا مــواد خطــرة مــن عدمــه ، وبالجمـلـة بحــث كاـفـة عناصــر الـتـداعي 
 .وصوال لوجه الحق فيه 

 ل المدينة         وكي                      
 

                                                                                                                                       المحامي بالنقض        
                                                                       والدستورية واإلدارية العليا 
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  ق ٦٦ لسنة   ،  ني رقمي يالدعو

  ٢٠١٣/   /  ةاحملدد لنظرهما أمام هيئة املفوضني جلس
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 املوضوع 

 الدعوى األصلية األويل : أوال 
حمـــدي الدســـوقي الفخراـنـــي /  ق المقامـــة مـــن الســـيد ٦٦ لســـنة ٣٢٣٤٩وهـــي الـــدعوى رقـــم  

ابتغــاء الحـكــم بقبولهــا شــكال وبوـقــف تنفيــذ ثــم إلـغــاء قــراري رئــيس مجـلــس الــوزراء رقـمــي .. وآخــرين 
 ، ١٠٠٠القـــرارين رقمـــي  مـــع مـــا يترتـــب علـــي ذلـــك مـــن آثـــار أخصـــها ٢٠١١ لســـنة ٣٥٦ ، ٣٠٥

 ومـــا يترتـــب علـــي ذلـــك مـــن آثـــار أخصـــها تمكـــين جامعـــة النيـــل مـــن اســـتعادة ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦
 .أرضها ومبانيها وتجهيزاتها وصدور القرار الجمهوري بتحويلها إلي جامعة أهلية 

 يف الدعوى األصلية الثانية : ثانيا 
رئــيس جامعــة النيــل / الــدكتور  ق المقامــة مــن الســيد ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠ى رقــم وهــي الــدعو 

رـئــيس مجلــس الــوزراء أرـقــام / ابتغــاء الحكــم بقبولـهــا شــكال وبوقــف تنفـيــذ قــرارات الســيد .. الخاصــة 
ٕ واعـــادة الحـــال إـلــي ـمــا كاـنــت علـيــه بتمـكــين جامـعــة ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥

وفـي .. ي وتجهيـزات  فدان بما عليهـا مـن مبـان١٢٧النيل من استعادة األرض المخصصة لها وهي 
الموضـــوع بإلغـــاء القـــرارات ســـالفة الـــذكر واعتبارهـــا ـكـــأن لـــم تكـــن ، وبإلغـــاء القـــرار الســـلبي ـلـــرئيس 

 .الجمهورية بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلي جامعة أهلية 

 )املقامة من مدينة زويل(الدعوى الفرعية : ثالثا 
بصـــفته رئـــيس .. أحمـــد حســـن زويـــل  / ر وهـــي الـــدعوى المقامـــة مـــن الســـيد األســـتاذ الـــدكتو 

 ابتغاء الحكم ) مشروع مصر القومي للنهضة العلمية(مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 ق ٦٦ لسنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩يف الدعوتني األصليتني رقمي : أوال 
عيهــا ـفـي بعــدم قبولهمــا شــكال لرفعهمــا بعــد الميعــاد المـقـرر قانوـنـا والنتـفـاء صــفة ومصــلحة راف -١

 .أقامتها 

بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن تحويل جامعة النيل الخاصة إلي جامعـة  -٢
 لســـــنة ١٢ولعـــــدم جـــــواز التحوـيــــل وـفــــق الـقــــانون .. أهلـيــــة النتـفــــاء الـقــــرار اإلداري الســـــلبي 

ز بمـا يؤكـد عــدم مشـروعية الئحـتـه التنفيذيـة فيمـا تضــمنته خالفـا للـقـانون مـن جــوا .. ٢٠٠٩
 .التحويل 

برفض الـدعوتين بحالتهمـا النعـدام سـندهما فـي الواقـع والقـانون مـع إلـزام المـدعين األصـليين  -٣
 .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
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  طلبات العارضة يف ال: ثانيا 
 .شكال ) الطلبات العارضة(قبول الدعوى الفرعية ب - أ

 فيمـــا بـــين هيئـــة المجتمعـــات  المحـــرر٢٠/٩/٢٠٠٤بـــبطالن عقـــد البيـــع االبتـــدائي المـــؤرخ  - ب
لمخالفـتـه ) مشــترية(وـبـين وزارة االتصــاالت وتكنولوجـيـا المعلومــات ) بائعــة(العمرانـيـة الجدـيـدة 

مــع مــا ..  والئحتــه التنفيذيــة ١٩٩٨ لســنة ٨٩الصــارخة لقــانون المناقصــات والمزايــدات رقــم 
 .يترتب علي ذلك من أثار 

التضـامن االجتمـاعي باالمتنـاع عـن حـل المؤسسـة  بإلغاء القرار السلبي الصـادر عـن وزارة –ج 
وتصــفية أموالهــا  .. ٢٠٠٣ لســنة ١٧٧٧المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي المقيــدة بــرقم 

 .مع ما يترتب علي ذلك من أثار 
 لسـنة ٣٠٢ القضاء بعـدم مشـروعية البـاب التاسـع مـن الالئحـة التنفيذيـة الصـادرة بـالقرار رقـم -د

 بـمـا يترـتـب عـلـي ذـلـك ٢٠٠٩ لســنة ١٢معــات الخاصــة واألهلـيـة رـقـم  عــن ـقـانون الجا٢٠١٠
 .من أثار أهمها عدم جواز تحويل الجامعة الخاصة إلي جامعة أهلية 

 أحقية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في األرض والمباني محل التداعي إعماال للقرار بقانون رقم -هـ

 .ها للمدينة في ذلك  ومنع تعرض جامعة النيل أو غير٢٠١٢ لسنة ١٦١

 الوقائع 
تجـدر اإلشـارة بـداءة إلـي أن الـمـدعون أصـليا قـد تعمـدوا إخـفـاء العديـد مـن الوقـائع و الحـقـائق  

ومسخها وصوال إلي تحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن الصالح العام الذي يجب أن يتغياه أي قـرار 
ومــن ثــم .. أراضــي مملوكــة للدولــة إداري وعلــي األخــص لــو كــان هــذا القــرار متعلقــا بــأموال عامــة و

اســـتعمل المـــدعون أســــلوب الغايـــة تـبـــرر الوســـيلة وذـلـــك لعلمهـــم اليقيـنـــي بعـــدم أحقـيـــة جامعـــة النـيـــل 
فضـال عـن علمهـم ـبـأن .. الخاصـة فـي تلقـي أراضـي مملوكـة للدولـة لمخالـفـة ذلـك للدسـتور والقـانون 

تصل إلي جامعة النيل هي إجـراءات كافة اإلجراءات المتخذة والقرارات الصادرة بشأن هذه األرض ل
 .باطلة ومعدومة صدرت مناهضة للصالح العام 

 لذلك 
فعلـي .. جاءت الوقـائع المسـطرة بصـحيفتي الـدعوتين األصـليتين ممسـوخة ومخالفـة للحقيقـة  

زعمـت جامعـة النيـل الخاصـة أنهـا كانـت تمـارس نشـاطها التعليمـي علـي  .. سبيل المثال ال الحصر
رئـيس (عقيـل بشـير / وأكـد السـيد في حين أسـفرت األوراق .. ا عليها من مباني أرض التداعي بم

 المنشئة لجامعة النيل الخاصة أن ) مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي
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 .المؤسسة أو الجامعة لم يتسلما األرض والمباني ولم تمارس عليها ثمة نشاط 

 ومن ثم 
ع النزاع الراهن صورة أخري مغايرة تماما للصورة التي حاول المدعون يتجلى ظاهرا أن لوقائ 

وهمـــا .. ٕوايماـنــا مـنــا ـبــأن للعداـلــة جناحـــان أولهمـــا القضـــاء ، وثانيهمـــا المحامـــاة .. رســـمها ـبــاألوراق 
وهـو األمـر الـذي مـن اجلـه نجـد .. ٕشريكان في تحقيق العدالة واحقاق الحق ليصل إلي من يسـتحقه 

 . التعرض لكافة الحقائق في النزاع الراهن لزاما علي أنفسنا

 فالثابت أن صحيح واقعات النزاع املاثل 

 حسبما أسفرت عنه األوراق واملستندات 

 ختلص فيما يلي 
 علـي جـائزة نوبـل ١٩٩٩قـد حصـل عـام .. أحمـد زويـل / غني عـن البيـان أن السـيد الـدكتور . ١

ل بســرعة الفيمـتـو ثانـيـة ، وـقـد أحــدث وذـلـك عــن اختراعــه ـكـاميرا تعـمـ.. العالمـيـة ـفـي الكيمـيـاء 
 ثـورة فـي علـم الكيميـاء والعلـوم – حسبما صرحت األكاديمية السويدية الملكيـة للعلـوم –بذلك 

 .علي مستوي العالم .. المرتبطة به 

فـقـد أراد .. وحـيـث أن هــذا العــالم الجلـيـل هــو ـفـي األصــل مصــري وعاشــق لـتـراب هــذا اـلـوطن  . ٢
علمـــه وأن يجعـــل مـــن مصـــر مركـــز انطـــالق الـثــورة العلمـيــة إـلــي أن يفـيــد بـلــده األم وأبناءهـــا ب

العــــالم الخــــارجي بأســــره وذـلـــك عــــن طرـيـــق تأهـيـــل جـيـــل مــــن العلمــــاء المتمـيـــزين فــــي جمـيـــع 
ٕالمجاالت يأخذون علي عاتقهم تكملة رسالته واعالء راية المصـريين خفاقـة فـي كـل المحافـل 

ـمــاء المصـــريين المنتشـــرين ـفــي أرجـــاء مســـتعينا ـفــي ذـلــك بأقراـنــه ـمــن العل.. العلميــة العالمـيــة 
وذلـــك كلـــه تحقيقـــا للهـــدف .. العـــالم وال مـــانع مـــن االســـتفادة مـــن خبـــرات أجنبيـــة إلـــي حـــين 

 .المنشود 

.. وـلـدت لدـيـه فكــرة إنشــاء صــرح علمــي وتكنوـلـوجي فــي مصــر مركــزه الرئيســي .. ومــن هـنـا  . ٣
 النهـوض بمصـرنا الحبيبـة يكون النواة والبداية في تحقيق الحلـم الـذي تنبهـر بـه األنظـار وهـو

وبالفعـل فقـد عـرض فكرتـه .. في كافة المجـاالت العلميـة واالسـتفادة منهـا فـي الحيـاة العمليـة 
 .والقي ترحابا شديدا .. هذه علي السلطات السيادية في مصر آنذاك 

بتخصــــيص قطعــــة أرض لهــــذا المشــــروع .. صــــدرت أوامــــر ســــيادية عليــــا .. وعلــــي الفــــور  . ٤
) ثالثماـئـة فــدان( فــدان ٣٠٠مســاحتها ..  الجـيـزة – أكـتـوبر ٦ -يخ زاـيـد العمــالق بمديـنـة الشــ

 .فضال عن تسخير كافة إمكانيات الدولة لتحقيق هذا الحلم الوطني والقومي 
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زويـل /قـام الـدكتور..  وبحضور كبار رجاالت الدولـة آنـذاك ١/١/٢٠٠٠وبتاريخ .. وبالفعل  . ٥
.. معـــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا بوضـــع حجـــر األســـاس لمشـــروعه اـلــوطني وهـــو إنشـــاء جا

 رئـيس مجلـس الـوزراء آنـذاك ، –عاطف عبيـد / دكتور( وكان هذا الحدث العالمي بحضور 
 وزيــر التعلــيم –مفيــد شــهاب / وزيــر اإلســكان ، والــدكتور–محمــد إبــراهيم ســليمان / والــدكتور

) ولوجيــا آنــذاك وزـيـر االتصــاالت والتكن–أحمــد نظيــف / العــالي والبحــث العلمــي ، واـلـدكتور 
 .وغيرهم من كبار رجاالت الدولة في هذا العصر

تـم وأد هـذا المشـروع الوليـد فـي مهـده نظـرا لظـروف سياسـية تـتلخص فـي رأي .. وعقب ذلـك  . ٦
وخشـية النظـام األسـبق مـن حـب .. في مسـألة التوريـث ورفضـه التـام لهـا .. زويل / الدكتور 

 .ومن ثم توقف المشروع مؤقتا .. فه حوله الشعب المصري وتقديره لعالمنا الجليل والتفا

.. زويـل /  تـم سـلب فكـرة الـدكتور ٢٠٠٢وتحديـدا فـي غضـون عـام .. وبعد أقل من عامين  . ٧
 وزيـــر االتصـــاالت –أحمـــد نظيـــف / حيـــث عقـــد الســـيد .. وتحريفهـــا عـــن مســـارها الصـــحيح 

مــن رجــال ومعــه لفـيـف (العــزم عـلـي اســتغالل الفكــرة ـفـي ـتـأمين مســتقبلة الشخصــي .. آـنـذاك 
 .وأعد مخططا لذلك .. حال خروجه من الحكومة) األعمال

أن تناســي ســيادته تماـمـا أن فكــرة إنشــاء جامعــة .. وكاـنـت أوـلـي خطــوات تنفـيـذ هــذا المخطــط  . ٨
 – أكتـــوبر ٦ –وأن األرض الكائنـــة بالشـــيخ زايـــد .. زويـــل / علميـــة وتكنولوجيـــة هـــي فكـــرة د
ثـم طلـب إلـي وزيـر ..  وضـع حجـر األسـاس وأنه شارك في.. الجيزة مخصصة ابتداء لذلك 

 .تخصيص قطعة أرض لوزارة االتصاالت إلنشاء جامعة عليها) هاتفيا(اإلسكان 

أرسلت وزارة اإلسكان إلي وزارة االتصاالت كتابا مؤرخـا .. وبناء علي هذا االتصال الهاتفي  . ٩
 :  مؤداه كالتالي ١٠/٧/٢٠٠٢
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 أوردت مـــن ٣/٩/٢٠٠٢بخطـــاب أخـــر مـــؤرخ فـــي .. وأعقـبــت وزارة اإلســـكان هـــذا الخطـــاب 
 :خالله 
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فقــــد تــــم االتفــــاق علــــي أن يكــــون ســــعر المتــــر فــــي المســــاحة أنفــــة الــــذكر قــــدره .. ومــــن ثــــم 
 ) .مائه وثمانية عشر جنيه وخمسة وسبعون قرش( جنيه ١١٨ر٧٥

 : ملحوظة 

هـــــــذه األرض ـمــــــا هـــــــي إال جـــــــزء ـمــــــن األرض الـتــــــي كاـنــــــت 

صصــــــة إلنشــــــاء جامعــــــة زوـيـــــل والـتـــــي كاـنـــــت مســــــاحتها مخ

 ).ولكن تم غض الطرف عن ذلك تماما(ثالثمائة فدان 
 فيمـــا بـــين هيئـــة ٢٠/٩/٢٠٠٤فقـــد تـــم تحريـــر عقـــد البيـــع المـــؤرخ .. وبنـــاء علـــي مـــا تقـــدم  . ١٠

عـــن األرض محـــل ) مشـــتريه(وـبــين وزارة االتصـــاالت ) بائـعــة(المجتمعــات العمرانـيــة الجدـيــدة 
وتـم االتفـاق علـي أن تقـوم .. جمالي قدره أكثر من ثالثة وستون مليـون جنيـه التداعي بثمن إ

وزارة االتصــــاالت بســــداد هــــذا اـلـــثمن عـلـــي خمــــس أقســــاط ســــنوية مــــن الموازـنـــة االســــتثمارية 
 .الخاصة بها 

 :ملحوظة 
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 ـكــــان.. وـفــــي ذات التوقـيــــت اـلــــذي كاـنــــت إجـــــراءات شـــــراء األرض أنـفــــة اـلــــذكر ـتــــتم فـيــــه  . ١١
حيــث قــام بإنشــاء مــا يســـمي  ..  مخططــهذنظيــف يخطــو الخطــوة الثانيــة فــي تنفيــ/الســيد

ســين ومعــه وكــان هــو رقــم واحــد فــي المؤس(بالمؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي 
 ٨٢وـتــم تأسيســـها طبقــا لـقــانون المؤسســـات والجمعـيــات األهلـيــة رـقــم ) بعــض رجـــال األعـمــال

 برأس مال قدره واحد وثمانون ألـف ٢٥/٥/٢٠٠٤ بتاريخ ١٧٧٧ وأشهرت برقم ٢٠٠٢لسنة 
 .جنيه 

 ومل يكتف بذلك 
ســـة ـبــل ســـعي الستصـــدار ـقــرار مـــن وزارة التأميـنــات والشـــئون االجتماعـيــة بمـــنح هـــذه المؤس 

  .٢٠٠٤ لسنة ٢٢١صفة النفع العام برقم 

 وجعل من أهداف املؤسسة 
 ... والسؤال هنا .. ال تهدف للربح .. إنشاء جامعة أهلية .. الواردة بنظامها األساسي  



 ٨٠

 !!!!.هل رأس مال هذه المؤسسة الضئيل جدا يفي بإنشاء جامعة ؟؟ 
 :ملحوظة  

ضــــون عــــام لــــم تكــــن التشــــريعات القانونيــــة المصــــرية فــــي غ 

 تعـــرف شـــيئا يســـمي جامعـــة أهليـــة فـــي هـــذا التوقيـــت ٢٠٠٤

 لسـنة ١٢حيث أن الجامعة بهذا الوصف مستحدث بالقـانون 

٢٠٠٩.  
ولو كان ذلك علـي حسـاب .. وهذا كله يؤكد أن هذه المؤسسة منشأة لتحقيق مآرب خاصة  

 .القانون والمشروعية والمعقولية 
مـوارد الـوزارة ) أحمد نظيـف/ السيد (االتصاالت آنذاك فقد استغل وزير .. وتأكيدا لما تقدم  . ١٢

والتي حصلت منهـا وزارتـه علـي .. ونصيبها االستثماري في رخصة الهاتف المحمول الثالثة 
ـبــأن ـقــام بتوجـيــه هـــذا المبـلــغ الضـــخم إلنشـــاء مبنـيــين عـلــي ..  ملـيــون جنـيــه ٣٢٥مبـلــغ ـقــدره 

 .األرض أنفه الذكر 

 وهو ما يؤكد 
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 هي شـراء األرض والبنـاء عليهـا األولي.. وبذلك يكون سيادته قد حقق من خطته خطوتان  . ١٣
) مزعوم أنها أهلية هادفة للصالح العـام( قام بإنشاء مؤسسة والثانية.. خدام المال العام باست

ـة.. وجعــل مــن أهــدافها إنشــاء جامعــة أهليــة  ـم تـبـق أمامــه ســوي الخطــوة الثالـث وهــي  .. وـل
 .الربط بين األرض والمباني وبين المؤسسة المذكورة 

.. ف رئاســـة مجلـــس الـــوزراء أحمـــد نظيـــ/  تـــولي الســـيد ٢٠٠٦وفـــي غضـــون عـــام .. هـــذا  . ١٤
فعلـي .. وباتت سـلطاته أكبـر وأوسـع ولـم يـدخر جهـدا فـي تنفيـذ الخطـوة الثالثـة مـن المخطـط 

 : الذي تضمن ٨/٣/٢٠٠٦ بتاريخ ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢الفور أصدر قراره رقم 
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إنشـــاء ..وعـلــي اـلــرغم مـــن أن أهـــداف المؤسســـة المـــذكورة اـلــواردة بنظامهـــا األساســـي ..  هـــذا -١٥

وبـدون .. بهذا الوصف وحيث أن القانون لم ينظم أو يعرف إنشاء جامعة  .. جامعة أهلية
وبــذلك تكــون  .. فـقـد تـقـدمت إلنشــاء جامعــة خاصــة.. تعــديل للنظــام األساســي للمؤسســة 

ٕخالفت نظامها األساسي والقانون بإنشاء جامعـة خاصـة ولـيس جامعـة أهليـة وانفـاق أموالهـا 
 .في غير الغرض المخصصة ألجله وهذه المخالفات تستوجب حل هذه المؤسسة

ورغم عدم توافر ثمة مقومـات ماديـة ومعنويـة لمـا يسـمي بجامعـة .. وار الجسيم  ورغم هذا الع– ١٦
 ٢٠٠٦ لســـنة ٢٥٥قـــد أصـــدر القـــرار ) آنـــذاك(رئـــيس الجمهوريـــة / إال أن الســـيد .. النيـــل 

 بإنشـــاء جامعـــة النـيــل الخاصـــة بـنــاء عـلــي طـلــب المؤسســـة المصـــرية ١٥/٧/٢٠٠٦بـتــاريخ 
 ) .نظامها األساسيبالمخالفة ل(لتطوير التعليم التكنولوجي 

فـقــد ..  هـــذا وـبــدون ـتــوافر ثمـــة مقوـمــات مادـيــة ومعنوـيــة أيضـــا لـهــذه الجامعـــة الباطـــل إنشـــائها -١٧
 ٢٠٠٧ لســـنة ٤٩ قـــراره رقـــم – بالمخالفـــة للقـــانون –وزيـــر التعلـــيم العـــالي / أصـــدر الســـيد 

، هندســة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ( ببــدء الدراســة بكليــات ١١/١/٢٠٠٧بتــاريخ 
بجامعـة النيـل الخاصـة بـدءا ) كلية الدراسات العليا إلدارة التكنولوجيـا ، كليـة إدارة األعمـال 

 ) .٢٠٠٧-٢٠٠٦(من العام الدراسي 
 وحيــــث أن الجامعــــة المــــذكورة أو المؤسســــة المنشــــئة لهــــا لــــم تتســــلم األرض والمبــــاني محــــل – ١٨

وـبـدأت نشــاطها التعليمــي .. كـيـة  بالقرـيـة الذB2فـقـد قامــا باســتئجار المبـنـي رـقـم .. الـتـداعي 
فـــي حـــين ظلـــت األرض محـــل  .. وحتـــى اآلن) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(فيـــه منـــذ العـــام الدراســـي 

حسـبما (التداعي وما عليها مـن مبـاني خاويـة علـي عروشـها لـم تسـلم للمؤسسـة أو الجامعـة 
األمـــر اـلــذي يؤكـــد بهـتــان مـــا ) .. عقـيــل بشـــير رـئــيس مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة/ أـقــر الســـيد 

وهــو مـا نـفـاه .. الجامعـة ـمـن أنهـا تســلمت األرض ومارسـت نشـاطها التعليـمـي عليهـا تدعيـه 
رئــيس المؤسســة المــذكورة ونفتــه العديــد مــن األوراق التــي أكــدت أن األرض ظلــت صــحراء 

 .جرداء والمباني التي عليها دون تشطيب حتى تسلمتها مدينة زويل 
 وتقــدم ٢٥/١/٢٠١١ المصــرية بـتـاريخ حـتـى قامــت الـثـورة..   وظــل الحــال عـلـي مــا هــو علـيـه -١٩

 عـرائض ٢٠١١ لسـنة ٢٩بـالبالغ رقـم .. محمـد مصـطفي بكـري / السيد األستاذ الصحفي 
  وارد نيابة األموال العامة ٢٠١١ لسنة ٢٢٣الذي قيد برقم .. األموال العامة العليا 
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 . حصر تحقيق عليا ٢٠١١ لسنة ٤٣وبرقم .. العليا  

 وذلك ضد
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 أن كافة اإلجراءات والقرارات الصادرة بشأن هـذه  وحيث أسفرت التحقيقات في هذا البالغ عن-٢٠
معيبـة وباطلـة ومخالفـة .. األرض وتلك المباني بغية وصـولها إلـي جامعـة النيـل الخاصـة 

أن ) رئـــيس مجـلـــس أمنـــاء المؤسســــة(عقيـــل بشــــير / فضــــال عـــن إـقـــرار الســـيد  .. للقـــانون
انونـيـــة بحاجــــة إـلـــي المؤسســــة أو الجامعــــة ـلـــم يتســــلما األرض والمـبـــاني وأن أوضــــاعهما الق

 .تصحيح لما شابها من عوار 
ـذي هــو  – األمــر الــذي حــدا بمجلــس أمنــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي -٢١ اـل

ــاء جامـعــة النـيــل الخاصـــة  ١٧/٢/٢٠١١ نحـــو إصـــدار ـقــرار بـتــاريخ – ذاـتــه مجـلــس أمـن
 :تضمن 

ا علــي األرض محــل التــداعي التنــازل نهائيــا وبغيــر شــروط عــن حــق االنتفــاع الممنــوح لهــ"  
 ".لحين تصحيح جامعة النيل الخاصة ألوضاعها القانونية .. لصالح الدولة 

 مكـرر ب مـن قـانون ١١٨ٕونفاذا لهذا التنازل واعمـاال للمـادة  

العقوـبـــات ـقـــررت نياـبـــة األمــــوال العامــــة العلـيـــا حـفـــظ اـلـــبالغ 

 ".لألرض والمباني ملكهاتأسيسا علي استرداد الدولة 
رئيس مجلـس الـوزراء القـرار المطعـون عليـه األول / أصدر السيد .. فاذا لهذا التنازل أيضا  ون-٢٢

 والذي تضـمن الموافقـة علـي هـذا التنـازل عـن ١٩/٢/٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٠٥رقم 
 .األرض محل التداعي 

لهـــا  وحيـــث أن الثابـــت أن المبـــاني المنشـــأة علـــي األرض تمـــت بمعرفـــة وزارة االتصـــاالت وبما-٢٣
.. وـلـم تســهم ـفـي ذـلـك المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي بجنـيـه واحــد .. الـعـام 

  بفرض وجود أي -فقد قررت هذه المؤسسة التنازل عن تلك المباني وأي حق لها عليها 
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 . لصالح الدولة –حقوق  

 وهنا 
 مجلـــس رئـــيس/  مـــن الســـيد ٢٠١١ لســـنة ٣٥٦صـــدر القـــرار المطعـــون عليـــه الثـــاني رقـــم  

 .بالموافقة علي هذا التنازل .. الوزراء 
 تـقــرر نـقــل الوالـيــة واإلشـــراف عـلــي ٢٠١١ لســـنة ١٠٠٠وبموجـــب الـقــرار رـقــم ..  وعـقــب ذـلــك -٢٤

 ) التابع لرئاسة مجلس الوزراء(األرض والمباني محل التداعي إلي صندوق تطوير التعليم 
لـم يعـد هنـاك مـانع مـن إعـادة التفكيـر فـي ف .. ٢٠١١وبقيام الثورة المصرية فـي ينـاير ..  هذا -٢٥

وهـــو مشـــروع مدينـــة زويـــل للعلـــوم .. المشـــروع األصـــلي الهـــادف للصـــالح العـــام دون ســـواه 
 .الملقب بمشروع مصر القومي للنهضة العلمية .. والتكنولوجيا 

  ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦وبالفعل صدر القرار رقم 

 من رئاسة جملس الوزراء 

 الذي تضمن ما يلي 
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 تـم تسـليم األرض والمبـاني محـل التـداعي ١/١١/٢٠١١وبتـاريخ ..  ونفاذا لهذا القرار األخيـر -٢٦
وتحـــرر عـــن ذلـــك محضـــر تســـليم رســـمي مـــؤرخ فـــي .. لمدينـــة زويـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا 

وعلــي الفــرض الجــدلي بصــحة مــزاعم ..  علــي مــرأى ومســمع مــن الجميــع ١١/١٢/٢٠١١
يل الخاصة بأنها كانت حائزة لهذه األرض فإن ذلـك يؤكـد علمهـا اليقينـي بصـدور جامعة الن

أمــا وأن ثـبـت يقيـنـا عــدم مصــداقية .. كاـفـة الـقـرارات المطعــون عليهــا لتنفـيـذها ـفـي مواجهتهــا 
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فــإن علمهــا اليقينــي بهــذه القــرارات قــد تحقــق .. مــزاعم جامعــة النيــل بشــأن اســتالم األرض 
 ٣/١١/٢٠١١ بالجريدة الرسمية بتـاريخ ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦رقم أيضا بنشر القرار األخير 

  .٢٠١١ لسنة ٤٤بعددها رقم 
 هــذا وباســـتالم مديـنــة زوـيــل لــألرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي والبــدء ـفــي التـعــديالت اإلنشـــائية -٢٧

.. والهندســـية وأعمـــال التشـــطيبات والتجهيـــزات الالزمـــة لممارســـة نشـــاطها العلمـــي والبحثـــي 
أن الحقـوق عـادت .. عها مدينة زويل وجميع المهتمين بالنهضـة فـي مصـر ظنت الدولة وم
وعـادت أمـالك الدولـة إلـي الدولـة لتنشـئ ) وهم أبنـاء الشـعب المصـري بأسـره(إلي أصحابها 

عليهــا مشــروعها القــومي الــوطني الــذي ســيعم بــالخير علــي مصــر وأبنائهــا جميعــا دون فئــة 
 .بعينها 

تحاول بشتى السبل المبتسرة ولو بقلـب الحقـائق .. منظومة أخري  إال أن مدينة زويل فوجئت ب-٢٨
النـيـل مــن مشــروعها القــومي اـلـذي ال يهــدف لتحقـيـق مكاســب أو مـنـافع .. ومخالـفـة القــانون 

ويــا .. فهــو مشــروع قــومي لكــل المصــريين علــي حــد الســواء .. خاصــة أو أمجــاد شخصــية 
 .ليت ذلك كان بغرض تحقيق مصلحة عامة أخري 

وذلــك بإصــدار رئــيس الدولــة .. أرادت الدولــة وضــع األمــور فــي نصــابها الصــحيح .. لك  ولــذ-٢٩

 تضمنت مادة األويل  الذي ٢٠/١٢/٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢ لسنة ١٦١قرار بقانون رقم 
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 وبهذا القرار
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وما أن استقرت لمدينة زويل أوضاعها القانونية ومركزها القانوني النهـائي بموجـب ..  ومن ثم -٣٠
 .ية والمعنوية الالزمة وبمجرد استكمالها لمقوماتها الماد.. القرار بقانون أنف الذكر 

 حىت أعلنت قبوهلا للدفعة األويل من الطلبة 
 لاللتحاق بها للعام الدراسي الحالي ٢٠١٣ – ٢٠١٢خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي  
 . وذلك وفق شروط ومعايير معينة تقوم علي التفوق والنبوغ والكفاءة ٢٠١٤ – ٢٠١٣

 وبدون أي مقابل مادي 
 زويل للعالم بأسره أن مصر اآلن بها مشروع وطنـي قـومي سـيأخذ علـي عاتقـه لتثبت مدينة 

وال يهــدف لتحقـيـق رـبـح كغـيـره مــن المشــروعات الـتـي ال .. تحقـيـق نهضــة علمـيـة وتكنولوجـيـة حقيقـيـة 
هــدف لهــا ســوي اـلـربح حـتـى وـلـو زعــم بأنهــا غـيـر هادـفـة لـلـربح ـفـي حــين ثـبـت أنهــا تتقاضــي مــن كــل 

 .ن ألف جنيه سنويا طالب ما ال يقل عن ثمانو

 ملا كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا وبمــا ال يــدع مجــاال ألي .. ومــن هــذا الطــرح المــوجز لواقعــات النــزاع الماـثـل  

أن اـلــدعوتين األصـــليتين ـقــائمتين عـلــي غـيــر ســـند صـــحيح مـــن الواـقــع أو الـقــانون حـيــث أن .. شـــك 
بـمــا يجعلهمــا جـــديرتين .. رســمية مبنــاهم المــزاعم واألباطـيــل ومخالفــة الحـقــائق الثابتــة بالمســـتندات ال

 .بالرفض 

 ويف املقابل 
قائمـة علـي سـند راسـخ وصـحيح ومتفـق .. جاءت الدعوى الفرعيـة المقامـة مـن مدينـة زويـل  

 .بما يجعلها وبحق جديرة بالقبول .. مع صريح القانون 
 :وهو األمر الذي نشرف بإيضاحه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي  

 الدفاع 

 وتقسيم متهيد 
فــي ـثـالث محــاور رئيســية .. ســوف يـنـتظم دفاعـنـا فــي الـنـزاع اـلـراهن وبيــان وجــه الحــق فـيـه  

وهـذه المحـاور .. ينبثق عنها أسباب وأسـانيد وحقـائق مؤكـدة علـي األحقيـة فـي كافـة عناصـر الـدفاع 
 :الرئيسية كالتالي 
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 : احملور األول 
وذلـك لثـبـوت .. ـمـدعين فـي طلـبـاتهم إثبـات عـدم أحقـيـة جامعـة النـيـل الخاصـة وغيرهــا مـن ال 

وأنهـا لـم يسـبق لهـا اسـتالمها ووضـع اليـد .. التنازل نهائيا وبغير شـروط عـن األرض محـل التـداعي 
عليـهــا حـتــى يحـــق لهـــا المطالـبــة باســـتردادها وـلــبطالن كاـفــة اإلجـــراءات الســـابق اتخاذهـــا مـــن الدوـلــة 

 .لتصل األرض لجامعة النيل الخاصة بغير مسوغ مشروع 

 :ور الثاني احمل
إثبــات مشــروعية القــرارات الصــادرة لمدينــة زويــل والمطعــون عليهــا حيــث أنــه بأعمــال ونفــاذ  

باـتـــت الدوـلـــة تمـلـــك كاـمـــل الحرـيـــة ـفـــي .. التـنـــازل الصــــريح والنـهـــائي والغـيـــر مشــــروط عــــن األرض 
كــد وهــو مــا يمثــل ركــن الســبب فــي كافــة القــرارات أنفــة الــذكر بمــا يؤ.. التصــرف فيهــا كيفمــا تشــاء 

مشروعيتها ونفاذهـا وتحقيقهـا للصـالح العـام باسـترداد أرض الدولـة المسـلوبة السـيما وأن تحقيـق هـذه 
الغايــة لــم تمــس بثمــة مصــالح أخــري لعــدم اســتالم جامعــة النيــل الخاصــة لهــذه األرض ولــم تمــارس 

 .عليها ثمة نشاط

 :احملور الثالث 
ـفـة طلباتهــا ـفـي اـلـدعوى الفرعـيـة لثـبـوت إثـبـات أحقـيـة مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا ـفـي كا 

صـحة كافـة اإلجـراءات المتخـذة لتصـل األرض والمبـاني محـل التـداعي إليهـا والنعقـاد مراكـز قانونيـة 
 .للمدينة وطالبها علي األرض ال يجوز المساس بها 

 احملور األول

يف األوجه والدالئل علي عدم أحقية جامعة النيل اخلاصة وغريها من 

  طلباتهم املذيلة بها صحيفتي الدعوتني األصليتني املدعني يف
أن اـلـدعوتين األصــليتين مقــامتين طعـنـا عـلـي قــرارات رئاســة مجـلـس .. تجــدر الـتـذكرة ـبـداءة  

 اـلــــذي واـفــــق عـلــــي تـنــــازل المؤسســـــة المصـــــرية لتطـــــوير التعـلــــيم ٢٠١١ لســـــنة ٣٠٥اـلــــوزراء أرـقــــام 
 الــذي وافــق علــي ٢٠١١ لســنة ٣٥٦ رقــم التكنولــوجي عــن أرض التــداعي لصــالح الدولــة ، والقــرار

 اـلــذي تضـــمن نـقــل اإلشـــراف والوالـيــة عـلــي ٢٠١١ لســـنة ١٠٠٠التـنــازل عـــن المـبــاني ، الـقــرار رـقــم 
 ١٣٦٦األرض والمباني إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ، وأخيرا علـي القـرار رقـم 

رض والمبـاني محـل التـداعي لتحقيـق  المتضمن الموافقة علـي اسـتخدام مدينـة زويـل لـأل٢٠١١لسنة 
 .أهدافها 
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صدور تنازل صحيح نهائي وغري مشروط عن األرض حمل التـداعي مـن : الوجه األول 

صرية لتطوير والتعلـيم التكنولـوجي وذلـك بـإرادة حـرة وبـإقرار املؤسسة امل

منها بعدم مشروعية وضعها علي األرض وأن أوضاعها وجامعة النيل اخلاصة 

 علي األرض حباجه إيل تصحيح 

  علي أن ١٧/٢/٢٠١١حيث نص القرار الصادر عن املؤسسة املذكورة بتاريخ 
 التعلــيم التكنولــوجي علــي التنــازل بصــورة موافقــة مجلــس أمنــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير 

 ٣٧٢نهائية وغير مشروطة عـن حـق االنتفـاع الصـادر لهـا بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 
 وذـلـك لصــالح وزارة االتصــاالت وتكنولوجـيـا المعلوـمـات عـلـي أن تـتـولي الجامـعـة توفـيـق ٢٠٠٦لســنة 

 . األوراق الالزمة لوزارة التعليم أوضاعها كجامعة أهلية وفق ما يستجد من إجراءات وتقديم

 هذا القرار عبارات ومن صريح 
الـذي هــو ذاـتـه (بتضـح أن المؤسســة المصـرية لتطــوير التعلـيم التكنوـلـوجي ومجلـس أمناءهــا  

ٕيـدرك تمامـا مـدي العـوار الـذي لحـق بتأسـيس وانشـاء المؤسسـة ) مجلس أمنـاء جامعـة النيـل الخاصـة
 .وجامعة النيل الخاصة 

 ي دعاها حنو التأكيد علي تصحيح أوضاعها األمر الذ
السيما وأن هـذه المؤسسـة تعلـم يقينـا بـأن نظامهـا األساسـي يسـمح لهـا بإنشـاء جامعـة أهليـة  

 أنشــأت جامـعــة خاصــة بالمخالـفــة للـقــانون ٢٠٠٦وأنـهــا فــي غضـــون عـــام .. ولــيس جامـعــة خاصــة 
األمـر الـذي .. بالجامعـة األهليـة وأن القانون آنـذاك لـم يكـن يعـرف مـا يسـمي .. ولنظامها األساسي 

إال .. كان يستوجب علي هذه المؤسسة أن تعدل نظامهـا األساسـي ليحـق لهـا إنشـاء جامعـة خاصـة 
 .أنها لم تفعل وأصرت علي مخالفة القانون بإنشاء جامعة خاصة 

 أضف إيل ذلك 
نة  لســ٣٧٢أن مــنح هــذه المؤسســة حــق انتفــاع عـلـي األرض محــل الـتـداعي بموجــب القــرار  
أمــا وأنهــا أنشــأت ) .. أي جامعــة أهليــة( كــان بغــرض إنشــاء جامعــة وفــق نظامهــا األساســي ٢٠٠٦

 .جامعة خاصة األمر الذي خالف الغرض والغاية من منحها حق االنتفاع أنف الذكر 
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 ملا كان ذلك 
 ٢٠٠٩ لسـنة ١٢وكانت الالئحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات الخاصة واألهليـة رقـم  

 ٣٦قـد نصـت مادتهـا رقـم ..  من السيد رئيس الجمهوريـة ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢درة بالقرار الصا

 علي أن 

يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلي جامعة أهلية بناء علي طلب يقدم إلي الوزارة من رئـيس  
الجامعة الخاصـة بعـد موافقـة مجلـس األمنـاء ، وذلـك فـي حالـة تـوافر شـروط إنشـاء الجامعـة األهليـة 

  وهذه الالئحة ٢٠٠٩ لسنة ١٢ة في قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم المقرر

  منها علي أن ٣٧كما نصت املادة 
 :يقدم طلب التحويل من رئيس الجامعة الخاصة مشفوعا بما يلي  

 .......... - أ
علـي نقـل كافـة حقـوق الجامعـة الخاصـة علـي كامـل أرض موافقة مجلس األمنـاء  - ب

وتجهيــزات الجامـعــة إلــي الجامـعــة األهلـيــة اعتبــارا ـمــن تــاريخ صـــدور ـقــرار  ومنـشــآت
 .رئيس الجمهورية بالتحويل 

 وإعماال هلذا النص .. هذا 
.. وحيث أن المؤسسة المذكورة ال تملك األرض حتى تستطيع أن توافق علي التنـازل عنهـا  

 .صالح الجامعة الخاصة فهي ال تملك سوي حق انتفاع وال يجوز لها التنازل عن هذا الحق ل

 ومن ثم 
ـفـــال هــــي .. رأت المؤسســــة أنهــــا أمــــام وضــــع ـقـــانوني غـيـــر صــــحيح ويســــتوجب التصــــحيح  

تستطيع استكمال إجراءات تصحيح وضع الجامعة وتحويلها إلي جامعة أهلية وال تستطيع االحتفـاظ 
 ) .جامعة خاصة(باألرض والجامعة علي حالها 

 األمر الذي استوجب عليها 
ازل عــن األرض لصــالح الدولــة ممثلــة فــي وزارة االتصــاالت وذلــك بشــكل نهــائي وغيــر التنــ 

ثـم التقـدم إلـي .. مشروط وأوصت بأن تقوم الجامعة بتصحيح أوضاعها وتحويلها إلي جامعة أهليـة 
 .الوزارة بطلب أرض 

 وبالبناء علي ذلك 
 ؤسسة المذكورة هو يضحي ظاهرا وبجالء تام أن التنازل عن األرض الذي تم بمعرفة الم 
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تـنـازل صــحيح صــادر عــن إرادة حــره وـبـإقرار منهــا ـبـأن أوضــاعها وجامعــة النـيـل الخاصــة عـلـي هــذه 
 .األرض بحاجه إلي تصحيح قانوني بما يستوجب إجراء هذا التنازل 

 وال ينال مما تقدم 
مـــا زعمتـــه جامعـــة النيـــل الخاصـــة مـــن أن المؤسســـة تعرضـــت إلـــي إكـــراه حتـــى تقـــوم بهـــذا  

حيث أن هذا أمر مرسل ال سند له وال دليل عليه ويجافي الثابت من األوراق علـي النحـو .. ازل التن
ٕالموضـــح ســـلفا مـــن أن المؤسســـة ـلــم تتعـــرض لثمـــة إكـــراه وانمـــا كـــان التـنــازل ولـيــدا عـــن رغبتهـــا ـفــي 

 .تصحيح أوضاعها القانونية 

 وهو األمر الذي 
 األخـــص منـهــا ثـبــوت أحقـيــة الدوـلــة ـفــي يؤكــد صـــحة هـــذا التـنــازل ونـفــاذه بكاـفــة أـثــاره وعلــي 

 .التصرف في األرض كيفما تشاء 

صدور التنازل عن حق االنتفاع باألرض مـن املؤسسـة املصـرية لتطـوير : الوجه الثاني 

 لسـنة ٣٧٢التعليم التكنولوجي التي تلقت احلق ابتداء مبوجب القـرار رقـم 

لتنـازل ونفـاذه  الصادر عن رئيس جملس الوزراء وهو مـا يقطـع بصـحة ا٢٠٠٦

 لصدوره ممن ميلك إصداره 
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يتـــولى مجـلـــس األمـنـــاء إدارة المؤسســــة بمـــا يحـقـــق أغراضــــها ، وـلـــه فـــي ســــبيل ذـلـــك القـيـــام  
 والئحـتـه ٢٠٠٢ لســنة ٨٤ اـلـواردة فــي القــانون رقــم باختصاصــات مجـلـس اإلدارة والجمعـيـة العمومـيـة

 .التنفيذية ، فيما عدا تعديل القصد األصلي للمؤسسة األهلية المحددة في هذا النظام 

 ملا كان ذلك 
قــد ..  الصــادر عــن رئــيس مجلــس الــوزراء ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢وكــان الثابــت أن القــرار رقــم  

ســـمي واحـــد جنـيــه للـفــدان ســـنويا ولـمــدة ثالـثــون ـمــنح حـــق االنتـفــاع ـبــاألرض محـــل الـتــداعي بإيجـــار ا
 .كان لصالح المؤسسة المذكورة .. عام 

 وحيث أن هذا القرار مل يرتب أثاره 
ومـن ثـم لـم يتسـنى لهـا إنشـاء .. حيث لم يتم تسليم األرض سالفة الذكر للمؤسسة المصرية  

  بالقرية الذكية B2مبني بل أن جامعة النيل الخاصة منشأة وممارسة لنشاطها بال.. جامعة عليها 
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 .حتى اآلن 

 أن جامعة النيل اخلاصة واضحا يتجلى .. ومن ثم 
حيث أن المؤسسة الممنوحة حـق االنتفـاع .. منبته الصلة تماما عن األرض محل التداعي  

حـيـث أن األرض ممنوحـة ـبـالقرار .. علـي األرض ـلـم تتسـلمها حـتـى يترتـب للجامـعـة ثمـة حــق عليهـا 
 .لصالح المؤسسة لتقيم جامعة عليها  ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢

 فإذا كانت املؤسسة مل تتسلم هذه األرض 
فكـيـــف يتســــنى لهــــا إنشــــاء جامعــــة عليهــــا أو ترتـيـــب أي حــــق عليهــــا لصــــالح جامعــــة النـيـــل  

 !!!!!!!.الخاصة ؟؟؟

 وهو األمر الذي من شأنه 
 ١٧/٢/٢٠١١انه حتى تاريخ صدور التنازل عن حق االنتفاع علي أرض التداعي المـؤرخ  

منعقــــدا للمؤسســــة ) الثابــــت علــــي الــــورق فقــــط(كانــــت صــــاحبة الواليــــة والتصــــرف فــــي هــــذا الحــــق 
 ٢٠وحـيـث أن التـنـازل صــادر عــن هــذه المؤسســة بمعرـفـة مجـلـس أمناءهــا ووفـقـا للمــادة .. المصــرية 

األـمـر اـلـذي يؤكــد صــحة هــذا التـنـازل ونـفـاذه وصــدوره مــن المخــتص قانوـنـا .. ـمـن نظامهــا األساســي 
 .اره بإصد

ثبوت صحة هذا التنـازل ونفـاذه مبوجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات : الوجه الثالث 

قوة األمر املقضي يف مواجهة الكافة وهو القـرار الصـادر يف الـبالغ رقـم لحائزا 

 حصـر ٢٠١١ لسـنة ٤٣ عرائض أموال عامة عليـا املقيـد بـرقم ٢٠١١ لسنة ٢٩

 حتقيق عليا 

 جتدر اإلشارة .. بداءة 

 ٢٠١١يف مطلع عام إيل أنه 
 عــرائض ٢٠١١ لســنة ٢٩ـبـالبالغ رقــم .. مصــطفي بكــري / تقــدم الســيد األســتاذ الصــحفي  

وضـــد المؤسســـة ) رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء األســـبق(أحمـــد نظـيــف / ضـــد الســـيد .. أـمــوال عامـــة علـيــا 
بـالتربح متهما إيـاهم .. المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخاصة والقائمين عليهما 

) وهــي مــن أمــالك الدولــة(واإلضــرار بالمــال العــام واالســتيالء علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي 
 .بغير وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح 
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 هذا وعقب إجراء النيابة حتقيق مطول 

  النيابة أكدولدي ت..  العديد من احلقائق تكشفت
ى الـذكر بالتنـازل عـن األرض والمبـاني محـل النـزاع يقينا من قيام المؤسسـة والجامعـة سـالفت 

 ـمـن ٢٠٩مـن قـانون العقوبـات والمـادة )  مكـرر ب١١٨(لصـالح الدولـة أعملـت صـريح نـص المـادة 
 .ت حفظ هذا البالغ تأسيسا علي ذاك التنازل روقر.. قانون اإلجراءات الجنائية 

 زاع الراهن وحيث أن هذا القرار الصادر من النيابة يلقي بظالله علي الن

 ويؤكد احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 

أنه بوصف البالغ املقدم ضد جامعة النيل اخلاصة واملؤسسـة املصـرية لتطـوير  

فـإن .. التعليم التكنولوجي بأنـه عـن جرميـة اإلضـرار باملـال العـام والـرتبح 

 العامـة التنازل عن املال العام املستويل عليـه ورده إيل الدولـة خيـول النيابـة

ممـا يؤكـد أن القـرار احملـتج بـه صـدر بنـاء علـي .. احلق يف اختاذ قرار باحلفظ 

  ١٧/٢/٢٠١١التنازل الذي مت من املؤسسة املشار إليها بتاريخ 

  مكرر ب من قانون العقوبات علي أن ١١٨حيث نصت املادة 
ختالس المال باب ا(يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب  

كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين ) العام والتربح واإلضرار بالمال العام 
 .علي ارتكابها بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها 

قبـــل ويجـــوز اإلعفـــاء مـــن العقوبـــات المـــذكورة إذا حصـــل اإلبـــالغ بعـــد اكتشـــاف الجريمـــة و 
 .صدور الحكم النهائي فيها 

وال يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص  
 . مكرر أ إذا لم يؤد اإلبالغ إلي رد المال موضوع الجريمة ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢عليها في المواد 

 ملا كان ذلك 
يــث نســب لجامعــة النيــل الخاصــة والمؤسســة وح.. ونفــاذا لصــريح نــص المــادة أنفــة الــذكر  

االســـتيالء عـلــي األرض والمـبــاني محـــل .. المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي والـقــائمين عليهمـــا 
 .دونما وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ) وهي من أمالك الدولة(التداعي 

 



 ٩٢

 وحيث ثبت لنيابة األموال العامة العليا 
بالتـنــازل عـــن هـــذه األرض بمـــا عليهـــا مـــن مـبــاني .. الجامعـــة والمؤسســـة أنفـــي اـلــذكر قـيــام  

 مكـرر ب ١١٨ تفعـيال للمـادة - األمر الذي أصدرت بشأنه ١٧/٢/٢٠١١وردها إلي الدولة بتاريخ 
 . قرارها بحفظ البالغ –من قانون العقوبات 

 وهذا األمر يؤكد 
بما يؤكد صحة التنازل .. التنازل المشار إليه أن قرار الحفظ أنف البيان قائم ومستند علي  

 .ونفاذه وال ينال منه نائل 

 : احلقيقة الثانية 

يعد قرارا .. أن قرار النيابة العامة حبفظ البالغ بعد إجراء حتقيقات مطوله فيه  

وجه إلقامة الدعوى اجلنائية حيوز حجيته التـي متنـع مـن حبـث الـدعوى أال ب

 وجه أال نه وفصل فيه القرار بالعمومية أو أي شيء تضم

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض أن 
العبرة فـي تحديـد طبيعـة األمـر الصـادر مـن النيابـة بحفـظ األوراق هـي بحقيقـة الواقـع ال بمـا  

فـــإذا قامـــت النياـبــة ـبــأي إجـــراء مـــن إجـــراءات .. ـتــذكرة النياـبــة عـنــه أو بالوصـــف اـلــذي يوصـــف ـبــه 
وجـه إلقامـة أال  فإن األمـر الصـادر يكـون قـرارا بـ– الحال في الدعوى المطروحة  كما هو–التحقيق 

 .الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (
 )٢٩/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ١١١٣٥الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩١٦٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وجــه إلقاـمــة اـلــدعوى الجنائيــة اـلــذي يحـــوز الحجيــة الـتــي تمـنــع مــن الـعــودة إـلــي أال األمــر ـبــ 

الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيـق وأنـه يجـوز 
 .أن يستفاد هذا األمر استنتاجا من تصرف أو إجراء أخر يدل عليه 

 )٢٩/٧/٢٠٠٣جلسة  ق ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
  عرائض أموال عامة عليا ٢٠١١ لسنة ٢٩وكان الثابت من خالل أوراق البالغ رقم  



 ٩٣

يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن النياـبــة العامـــة أجـــرت تحقيـقــات مطوـلــه .. ســـالف اـلــذكر والمحـــتج ـبــه حالـيــا 
 وسائل االستدالل تخذت العديد من ومستفيضة في هذا البالغ واستدعت كافة األطراف المعنية وا

 حىت أيقنت متاما 
قــد ـتـم التـنـازل عـنـه مــن ) األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي(ـبـأن المــال العــام المســتولي علـيـه  

وتــــم ردهــــا إلــــي .. قبــــل المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم التكنولــــوجي وجامعــــة النيــــل الخاصــــة 
وجه إلقامة الـدعوى أال ار جنائي بوهو قر.. ومن ثم أصدرت قرارها بحفظ األوراق إداريـا .. الدولة 

المانعة من العودة لمناقشة أي من العناصـر التـي طرحـت  ..  لحجيته– بال جدال –الجنائية حائز 
وعلي األخص في ذلـك مسـألة التنـازل .. في هذا البالغ والصادر بشأنها القرار الجنائي أنف الذكر 

 .التي تمت طواعية من المؤسسة والجامعة أنفي الذكر 

 وعقب هذه التحقيقات .. هذا 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٠٩ونفاذا للمادة 

 التي تنص علي أن 
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  أصدرت نيابة األموال العامة العليا ..ومن ثم 
وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائيــة فــي صــورة قــرار بــالحفظ بعــدما أيقنــت بــأن المــال أال قرارهــا بــ 

 .العام المستولي عليه قد تم رده إلي الدولة ومن ثم لم يعد هناك وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
يـتـه المانعــة مــن العــودة لمناقشــة األمــر اـلـذي يضــحي معــه ظــاهرا أن ذـلـك الـقـرار حــائز لحج 

 .أي عنصر من العناصر التي فصل فيها القرار السيما التنازل الذي تم الحفظ علي أساسه 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩٤

  :احلقيقة الثالثة 

وجـه إلقامـة أال وحيث أن قرار احلفظ أنف الـذكر هـو يف حقيقـة وصـفه قـرارا بـ 

عـدم الطعـن عليـه وحيث أنه قـرار جنـائي نهـائي بـات ب.. الدعوى اجلنائية 

األمر الذي جيعله حائزا حلجيته املطلقة يف مواجهة أطرافـه ويف .. بثمة مطعن 

مواجهة الكافة فيما فصـل فيـه وانتهـي إليـه مرتبـا مراكـز قانونيـة ال جيـوز 

 معاودة مناقشتها 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥٦حيث نصت املادة 
المحكـمـة الجنائـيـة ـفـي موضــوع اـلـدعوى الجنائـيـة ـبـالبراءة يكـون للحـكـم الجـنـائي الصــادر ـمـن  

أو باإلداـنـة ـقـوة الشــيء المحكــوم ـبـه أمــام المحــاكم المدنـيـة ـفـي اـلـدعاوى الـتـي ـلـم يكــن ـقـد فصــل فيهــا 
 ...............نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني 

 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض أن 
 مــن ســلطة التحقيــق بعــدم وجــود وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائيــة لــه حجيتــه أن األمــر الصــادر 

 – كما هو الحـال فـي الـدعوى –التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ قانونا 
فال يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صـدر األمـر فيهـا ألن لـه فـي 

 .ه ما لألحكام من قوة األمر المقضي نطاق حجيت
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر أن قــوة األمــر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها  

اـكـز باتـة وأنـهـا مـتـي صــادرت كـذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيـقـة ، ـفـال يصـح النـيـل منـهـا وال مناقشــة المر
 .القانونية التي استقرت بها وتضحي ذات حجية علي الكافة حجية متعلقة بالنظام العام 

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن لب النزاع الماثـل هـو ذلـك التنـازل الصـادر عـن المؤسسـة المصـرية لتطـوير  

 .اصة عن األرض والمباني محل التداعي لصالح الدولة التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخ

 وكان الثابت 
 قد عول وارتكز علي .. أن القرار الجنائي النهائي البات الصادر في البالغ أنف الذكر  



 ٩٥

 .ذلك التنازل وهو ما يعد دليال قاطعا علي صحة التنازل ونفاذه بما ترتب عليه حفظ البالغ 

 ومن ثم 

إذ أنهـي النقـاش .. ادر عن النيابـة العامـة فإن هذا القرار الص 

فقـد ترتـب علـي ذلـك مراكـز .. ومنعه في مـدي صـحة هـذا التنـازل 

 .قانونية ال يجوز بحال من األحوال المساس بها 
 ومن أهم املراكز القانونية املرتتبة 

ي الصــلة تمامــا ونهائيــا عــن األرض والمبــانأن باتــت المؤسســة والجامعــة أنفتــي الــذكر منبتــه  
 .محل التداعي لثبوت تنازلهما عنها بقرار جنائي نهائي بات حائز لحجيته المطلقة 

  :احلقيقة الرابعة 

ولعل من أهم احلقـائق املسـتقاة مـن حتقيقـات النيابـة العامـة يف الـبالغ أنـف  

أن املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي وجامعـة النيـل مل .. الذكر 

ني حمل النزاع متاما ومل ميارسا عليها أي نشاط مما ينفي يتسلما األرض واملبا

 .عنهما مثة مركز قانوني أو حق مكتسب عليها

 وهذا األمر ثابت بال مراء 
عقيــل / ومــن أقــوال الســيد ) وكيــل وزارة االتصــاالت(أيمــن محمــد صــادق / فــي أقــوال الســيد  
ومـن تقريـر هيئـة الرقابـة ) كنولـوجيرئيس مجلس أمنـاء المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم الت(بشير 

 ) .المرفق بأوراق البالغ(اإلدارية 

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
المصــرية  ـبـأن المؤسســة .. مــن تحقيـقـات نياـبـة األمــوال العامــة العلـيـا ٢٣ـفـي الصــفحة رـقـم  

األرض والمبـاني لـم تتسـلم أيـا منهمـا .. أو جامعـة النيـل الخاصـة .. لتطوير التعليم التكنولـوجي 

 .حتى اآلن ) محل التداعي(

 ) رئيس املؤسسة–عقيل بشري / السيد (كما قرر الثاني 
لـم .. بأن المؤسسة رئاسته وجامعة النيـل الخاصـة ..  من تحقيقات النيابة ٣٤بالصفحة رقم  

م تتســلم األرض ومــا عليهــا مــن مبــان حتــى اآلن علــي الــرغم مــن وجــود قــرار تســليم إال أنهــا لــم تســل
 .إليهما علي الطبيعية 



 ٩٦

 ليس هذا فحسب 

 بل ورد بتقرير هيئة الرقابة اإلدارية املرفق بالبالغ أنف الذكر
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 ملا كان ذلك 
ا تقــدم يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن األرض والمبــاني محــل التــداعي لــم تســلم فعليــا ومــن جملــة مــ 

وهـو أمـر يجـزم بعـدم وجـود ثمـة .. حتى تاريخه إلي جامعة النيل الخاصة أو المؤسسـة المنشـئة لهـا 
 .مركز قانوني للجامعة أو المؤسسة أو التابعين لهما علي األرض محل التداعي 

 ومن ثم يكون نزاعهم 
ئم علــي غيــر ســبب مشــروع وغيــر ســند قــانوني ممــا يتعــين عــدم قبــول أي نــزاع مــن عليهــا قــا 

 .المؤسسة والجامعة في شأن هذه األرض والمباني محل التداعي 

  :احلقيقة اخلامسة 

أن املستقي من حتقيقات النيابة العامة يف البالغ الصادر بشأنه القـرار اجلنـائي  

ية لتطـوير التعلـيم التكنوـلـوجي أو أن املؤسسـة املصـر.. النهـائي احملـتج بـه 

جامعة النيل اخلاصـة مل تقـم بـأي إنشـاءات ومل تسـهم بـأي جتهيـزات علـي 

 .األرض واملباني حمل التداعي ومل تنفق من أمواهلا جنيها واحدا عليها 

 وهذا األمر أيضا ثابت 
رئـيس (ير عقيـل بشـ/ والسـيد ) وكيل وزارة االتصـاالت(أيمن صادق / من خالل أقوال السيد  

مـفـــتش مباحــــث (عـبـــد الظــــاهر عجيـنـــه / والســــيد ) المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي
 .وتقرير هيئة الرقابة اإلدارية ) األموال العامة

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
مــــن التحقيقــــات أن وزارة االتصــــاالت هــــي الـتـــي تحمـلـــت مــــن الميزانـيـــة ) ٢٥(بالصــــفحة رـقـــم 
 :مارية الخاصة بها كافة تكاليف األرض واإلنشاءات حيث قامت بأداء المبالغ اآلتية االستث
 . مليون جنيه قيمة األرض محل التداعي ٦٣مبلغ قدره  -
 . مليون جنيه قيمة المباني واإلنشاءات التي تمت علي األرض ٣٢٥مبلغ قدره  -

 ثمة مبالغ علي األرض وأضاف بأن المؤسسة أو جامعة النيل الخاصة لم تنفق أيا منهما  



 ٩٧

 .والمباني السيما وأنهما لم يتسلما تلك األرض وما عليها من مباني حتى اآلن 

 )رئيس املؤسسة(عقيل بشري / كما قرر السيد 
 مليـون جنيـه ١٢٠أن المؤسسـة تلقـت مبـالغ قـدرها .. مـن التحقيقـات ) ٣٦(في الصفحة رقـم  
 المباني محل التداعي حيث لم يتم استالمها بالفعل لم يتم إنفاق أي منها علي األرض و.. تبرعات 

 وأن هذه املبالغ
وقيمـــة إيجـــاره والمعـــدات ) بالقريـــة الذكيـــة(أنفقـــت علـــي تجهيـــز المقـــر الحـــالي لجامعـــة النيـــل  

 .فضال عن أجور ومرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. الموجودة به 

 أما األرض واملباني حمل التداعي 
لم يتم إجراء ثمة تجهيزات أو إنشاءات أو أي شيء من هذا القبيل بها مـن أمـوال المؤسسـة ف 

 .حيث لم يتم استالمها فعليا حتى اآلن 

 عبد الظاهر عجينه / وأكد ذلك وعضده السيد العقيد 

 مفتش مباحث األموال العامة 
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 وهو ذات ما انتهي إليه تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 
يتأكــد وبجــالء تــام انتفــاء وجــود أي مركــز قــانوني للمؤسســة أو جامعــة .. وممــا تقــدم جميعــه  
الخاصــة علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي فهــي لــم تســلم ألي منهمــا ولــم تســهم أي جهــة النيــل 

وكـــل عالقتهمـــا بهـــا حـــق انتـفــاع مـــنح إليهمـــا .. منهمـــا ـفــي اإلنشـــاءات والتجهـيــزات أو ثمـــن األرض 
وقاما بالتنـازل عنـه تنـازال صـحيحا ونافـذا ثابتـا بموجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات .. بالمخالفة للقانون 

 .زا لحجيته المطلقة حائ

 

 

 

 

 



 ٩٨

 : احلقيقة السادسة 

من خالل استقراء التحقيقات ا£راه مبعرفـة نيابـة األمـوال العامـة يف الـبالغ  

رـئـيس جمـلـس أمـنـاء .. عقـيـل بـشـري / املـشـار إلـيـه وـمـن ـخـالل أـقـوال الـسـيد 

يتضـح أن املؤسسـة واجلامعـة كيـان واحـد وجملـس األمنـاء اخلـاص .. املؤسسة 

وهو .. هو ذاته جملس األمناء اخلاص باجلامعة باختالف شخصني فقط باملؤسسة 

ما يؤكد أن التنازل عن األرض واملباني مت من كال من املؤسسة واجلامعـة علـي 

 .حد السواء 
أورد ) ٣٨(ـمـن خــالل تحقيـقـات النياـبـة العاـمـة ـفـي اـلـبالغ أـنـف اـلـذكر وتحدـيـدا بالصــفحة رـقـم  
 أن –أمـنــاء المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي  رـئــيس مجـلــس –عقـيــل بشـــير / الســـيد 

محســن بلـيـغ ، / د(هــو ذاـتـه مجـلـس أمـنـاء جامعــة النـيـل الخاصــة مضــافا عـلـيهم .. المجـلـس رئاســته 
 ) .ياسين منصور/ المهندس 

 وهو األمر الذي يؤكد 
يعتبــر صــادر عــن مجلــس أمنــاء جامعــة .. أن صــدور التنــازل مــن مجلــس أمنــاء المؤسســة  

 .حيث أن المجلسين مكونين من ذات األشخاص .. لنيل الخاصة ا

 أضف إيل ذلك 
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 ملا كان ذلك 
 للشــك أن كــال الكيــانين ســواء المؤسســة المصــرية أو جامعــة وحيــث ثبــت بمــا ال يــدع مجــاال 

همــا فــي األصــل كـيـان واحــد ـيـرأس كــال منهمــا مجـلـس أمـنـاء واحــد مكــون مــن ذات ..النـيـل الخاصــة 
 .األشخاص وكالهما تنازل عن األرض والمباني محل التداعي تنازال صحيحا ونافذا 

 



 ٩٩

  :احلقيقة السابعة 

ملؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن أن التنازل الذي مت مبعرفة ا 

األرض واملباني جاء بإقرار منها بعدم مشروعية وضعها علي األرض وبناء علي 

 .إرادة حرة وليس بناء علي إكراه أو ضغط كما يزعم البعض 
باســتقراء التحقيـقــات التــي تـمــت بمعرـفــة نيابــة األمـــوال العامــة العلـيــا يتضـــح أن كافــة ـمــن ـتــم  

 :وذلك علي النحو التالي .. يق معهم أقروا هذه الحقيقة التحق
بــــأن األرض محــــل التــــداعي ) وكيــــل وزارة االتصــــاالت(أيمــــن محمــــد صــــادق / قــــرر الســــيد  -١

مخصصـــة مـــن هيـئــة المجتمعـــات إـلــي وزارة االتصـــاالت بهـــدف إنشـــاء جامعـــة أهلـيــة ولـــيس 
 .جامعة خاصة 

.. هيــزات والمبــاني لصــالح الدولــة وأضــاف المــذكور أن المؤسســة تنازلــت عــن األرض والتج -٢
 لحين تصحيح األوضاع القانونية لها من جامعة النيل الخاصة وتحويلها إلي جامعة أهلية 
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بمجــرد إتمــام .. كمــا قــرر بــأن التنــازل تــم لتقــوم جامعــة النيــل بتصــحيح أوضــاعها القانونيــة  -٤
 .التنازل أصبحت المؤسسة والجامعة منبتة الصلة تماما عن األرض والمباني 

 ومما تقدم مجيعه 
 إذ ..يتجلى ظاهرا أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيـل الخاصـة  

ـفـإن ذلـك بإرادتهمـا الحــرة ودون أي ضـغوط كمـا ـيـزعم .. تنـازال عـن األرض والمـبـاني محـل التـداعي 
فضال عن علمهما اليقيني بأن وضعهما علي األرض والمباني غير قانوني وبحاجة إلـي .. البعض 

" يـل لحين تصـحيح األوضـاع القانونيـة لجامعـة الن" لذلك زيل التنازل بعبـارة .. تصحيح األوضاع 
فهمـا .. وهو ما يعد اعترافا بأن أوضاعها غير مستقرة علي األرض والمباني وبحاجة إلـي تصـحيح 

 :يعلمان يقينا 
ٕأن النظــام األساســي للمؤسســة ال يســمح لهــا بإنشــاء جامعــة خاصــة وانمــا يــنص علــي إنشــاء  -

 .وهو ما لم يتم مما يعد مخالفة للنظام األساسي .. جامعة أهلية 

وقيـام ..  بإنشـاء جامعـة النيـل الخاصـة ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥رار الجمهوري رقم أنه بصدور الق -



 ١٠٠

 .فإنها تكون قد أنفقت أموالها في غير الغرض الوارد بنظامها األساسي .. المؤسسة بذلك 

 ٣٧٢القــرار رقــم (أن قــرار مــنح المؤسســة حــق انتفــاع علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي  -
 لســــنة ١٠١الف لـقـــانون الجامعــــات الخاصــــة رـقـــم ـقـــرار معــــدوم وباطــــل ومخــــ) ٢٠٠٦لســــنة 
 . حيث ال يجوز منح حق انتفاع علي أرض بإيجار اسمي لصالح جامعة خاصة ١٩٩٢

 ومجاع ما تقدم 
 مــــن نظامهــــا ٢٠هــــو مــــا جعــــل المؤسســــة تســــتعمل ســــلطاتها المخولــــة لهــــا بموجــــب المــــادة  

نيـة الغيـر صـحيحة للمؤسسـة األساسي فـي التنـازل عـن حـق االنتفـاع لحـين تصـحيح األوضـاع القانو
 .والجامعة علي حد السواء 

 ومن ثم 
يتضــح وبجــالء ـتــام أن التنــازل ـتــم بــإرادة حـــرة مــن المؤسســـة ووفــق صـــحيح القــانون وـبــإقرار  

صــريح منهــا أن أوضــاعها وأوضــاع جامعــة النـيـل الخاصــة عـلـي األرض محــل الـتـداعي تحـتـاج إـلـي 
 .تصحيح 

  :احلقيقة الثامنة 

حبفـظ الـبالغ أنـف ) املبنـي علـي التنـازل(ادر من النيابة العامة أن القرار الص 

الذكر ونهائية هذا القرار وحيازته احلجية املطلقة أرست مراكز قانونيـة ال جيـوز 

أن باتت املؤسسة وجامعة النيل اخلاصـة منبتـني الصـلة .. أوهلا .. املساس بها 

أن باتـت للدولـة مطلـق .. وثانيهمـا .. متاما عن األرض واملبـاني حمـل النـزاع 

 احلرية يف التصرف يف األرض واملباني حسبما تشاء 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
مــن المقــرر أن قــوة األمــر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها  

مناقشــة المراكــز باـتـة وأنهــا مـتـي صــارت كــذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيقــة ، فــال يصــح النـيـل منهــا وال 
 .القانونية التي استقرت بها وتضحي ذات حجية علي الكافة حجية مطلقة متعلقة بالنظام العام 

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ومن املقرر يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 
 بعــد فــوات الميعــاد القــرارات الـتـي تؤكــد حقــا أو مركــزا شخصــيا لألفــراد ال يجــوز المســاس بهــا 

 .المقرر إللغائها إعماال لدواعي المصلحة العامة 



 ١٠١

 )٥/٩/٢٠٠١ع جلسة .  ق ٤٥ لسنة ٦٤٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قــد بنــي وارتكــز علــي التـنـازل الــذي .. وحـيـث أن قــرار النياـبـة العامــة فــي الــبالغ أـنـف الــذكر  

.. عـــن األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي قامـــت ـبــه المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي 
 :فقد استقرت بموجبه المراكز القانونية اآلتية .. وحيث أصبح هذا القرار نهائي بات 

 املركز القانوني األول 

أن أصـــبحت المؤسســـة وجامعـــة النـيــل الخاصـــة منبـتــة الصـــلة  

وهـو األمـر الـذي .. تمامـا ونهائيـا عـن هـذه األرض المتنـازل عنهـا 

بأقوالــه ) عقيــل بشــير/ الســيد (لــس أمنــاء المؤسســة أقــره رئــيس مج

 .أمام نيابة األموال العامة 
 املركز القانوني الثاني 
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 ومن ثم 

ٕواعمـــاال لهـــذين المركـــزين الـقـــانونيين أنفـــي الـــذكر تكـــون منازعــــة المؤسســـة والجامعـــة بشــــأن  
رـئــيس / األرض والمبــاني محـــل الـتــداعي قائـمــة عـلــي غـيــر ســند ـمــن الواـقــع والـقــانون وـبــإقرار الســـيد 

 .ة شخصيا مجلس أمناء المؤسس

 



 ١٠٢

  :احلقيقة التاسعة 

أن تـنـازل املؤسـسـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـعـن األرض ـحمـل  

التداعي علي النحو الثابت صحته ونفـاذه مبوجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات 

 لسـنة ٣٧٢رقم رار جيار االمسي املنعقد بالقيؤكد إلغاء اإل.. حائز حلجيته املطلقة 

  ١٩٥٨ لسنة ٢٩يح املادة الثالثة من القانون وفسخه وفقا لصر ٢٠٠٦

 بداية جتدر اإلشارة إيل أن 
 الصــادر عــن رـئـيس مجـلـس الــوزراء واـلـذي مــنح بموجـبـه حــق ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢القــرار رقــم  

االنتفــاع بــاألرض محــل التــداعي لصــالح المؤسســة المــذكورة بإيجــار اســمي قــدره واحــد جنيــه للفــدان 
 بشــأن التصــرف فــي األراضــي المملوكــة ١٩٥٨ لســنة ٢٩نون رقــم صــادر بنــاء علــي القــا.. ســنويا 

 .للدولة بالمجان أو بإيجار اسمي 

 وحيث نصت املادة الثالثة من هذا القانون علي أن
يجب بقاء العقار المؤجر وفقا لهذا القانون مخصصا للغرض الذي أجر من أجله طوال مـدة  

عتبر العقد مفسوخا من تلقـاء نفسـه دون حاجـة اإليجار ، فإذا لم يخصص العقار للغرض المذكور أ
 .إلي حكم قضائي أو إعذار 

 ملا كان ذلك 

+����א�������א������٢٠٠٦��S��c3 �@Z��٣٧٢��3و����ن�א�+��9א����������d����	�
�9�Z��א��q�����

O%d,����א_�Ji����א_���n��`�(�%�Zא�E	s���ع�������ض� %^��%ع�א�	���א'�_���)��<���%ن����م��

3������sאO��`وא�w��&�'א���������
%3Jن�.�

 فإنه بصدور التنازل عن حق االنتفاع .. ومن ثم 
فإن ذلك يعـد فسـخا رضـائيا لعقـد .. من المؤسسة بشكل نهائي غير مشروط لصالح الدولـة  

 . أو إلغاء للقرار الذي منحت المؤسسة بموجبه حق االنتفاع بإيجار اسمي اإليجار

 ملا كان ذلك 
 بمعرفــــة المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم وكــــان قــــد ثبــــت مــــدي صــــحة التنــــازل المبــــرم 

.. ونفاذه وكان ذلك مؤكـدا بموجـب قـرار جنـائي رضـائي بـات حـائز لحجيتـه المطلقـة .. التكنولوجي 
 إلغــاء ١٩٥٨ لســنة ٢٩وـكـان مــن آـثـار هــذا التـنـازل إعمــاال لصــريح ـنـص المــادة الثالـثـة مــن الـقـانون 

 .السمي الواردة به  وفسخ واقعة اإليجار ا٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم 
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 ومن ثم 
.. يصــبح ســند المؤسســة وجامعــة النيــل الخاصــة فــي المنازعــة بشــأن األرض محــل التــداعي  

 .هو والعدم سواء مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي 

 : احلقيقة العاشرة 

عوى قرار بأال وجه إلقامة الـدأن صحة ونفاذ التنازل املشار إليه والثابتة مبوجب  

استقرار املراكز القانونية الناشئة عنه وأهمها اسرتداد بحائز حلجيته واجلنائية 

تؤكـد صـحة .. الدولة ألمالكها مبا يعطيها احلق يف التصرف فيهـا كيفمـا تشـاء 

مجيع القرارات الصادرة بعد هذا التنازل وهي قـرارات رئاسـة جملـس الـوزراء 

 .١٢٠١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥أرقام 

 أشرنا وأثبتنا سلفا 
ومـدي .. مدي صحة التنازل الذي تم بمعرفة المؤسسة المصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي  

وذـلـك بارتـكـاز نياـبـة األـمـوال العاـمـة العليـا علـيـه ـفـي حـفـظ اـلـبالغ المـقـدم ضــد المؤسســة .. نفـاذ آـثـاره 
 . مكرر ب من قانون العقوبات ١١٨وجامعة النيل الخاصة باإلضرار بالمال العام إعماال للمادة 

 وقررنا أيضا 
.. بأن قرار الحفظ المشار إليه صـدر عـن النيابـة بعـد إجـراء تحقيقـات مطولـه فـي موضـوعه  

 .األمر الذي اعتبر معه وفقا ألحكام محكمة النقض الموقرة أمرا بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 

 كما أكدنا 
صـادر عـن النيابـة بثمـة مطعـن يجعلـه نهائيـا باتـا وحـائزا بأن عـدم الطعـن علـي ذلـك القـرار ال 

 .ويجعله وبحق عنوانا للحقيقة .. لحجية األمر المقضي في مواجهة الكافة 

 وهذا ترتب عليه بالضرورة 
أن باتـــت المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي .. أهمهـــا .. مراكـــز قانونيـــا عـــدة  

كمـا ترتـب علـي التنـازل .. صلة تماما عـن األرض محـل التـداعي منبتة ال.. وجامعة النيل الخاصة 
 .كيفما تشاء ) المملوكة لها أصال(أن باتت الدولة مالكه لحريتها المطلقة في التصرف في األرض 

 وحيث أن الدولة استخدمت سلطتها 
 بقبـــول التنـــازل المشـــار ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥وأصـــدرت القـــرار رقـــم .. وفقـــا لصـــحيح القـــانون  

وعقــب ذلــك نقلــت ..  بقبــول تـنـازل المؤسســة عــن المبــاني ٢٠١١ لســنة ٣٥٦ثــم القــرار رقــم .. إلـيـه 



 ١٠٤

وذلـك ) التابع لرئاسة مجلـس الـوزراء(تبعية أرض التداعي والوالية عليها إلي صندوق تطوير التعليم 
  .٢٠١١ لسنة ١٠٠٠بموجب القرار رقم 

 وعقب ذلك كله 
أرض التداعي لمدينة زويـل لممارسـة نشـاطها  بمنح ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦أصدرت قرارها رقم  

فضال عن العديد مـن المعاهـد والمراكـز البحثيـة .. عليها في إنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
 .لخدمة المجتمع والرقي بالعلم والتكنولوجيا في مصر .. المتخصصة 

 ملا كان ذلك 
نـــازل صـــريح وصـــحيح ونافـــذ مـــن وكـــان ذلـــك كلـــه لـــم يـــتم إال فـــي اإلطـــار القـــانوني وبعـــد ت 

 ٢٠٠٦المؤسســة المــذكورة ســلفا عــن األرض التــي لــم تتســلمها ولــم تنتفــع بهــا يومــا واحــدا منــذ عــام 
 بـإقرار رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة شخصـيا أمـام النيابـة ١٧/٢/٢٠١١وحتى تنازلها عنهـا بتـاريخ 

 .العامة 

 األمر الذي يؤكد 
 الصــــادرة مــــن ٢٠١١ لســــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠،  ٣٥٦ ، ٣٠٥صــــحة كافــــة القــــرارات أرقــــام  

 .رئاسة مجلس الوزراء بشأن األرض محل التداعي ونفاذها 

 :احلقيقة احلادية عشرة 

وجـه إلقامـة الـدعوى اجلنائيـة قبـل أال أن القرار الصادر مـن النيابـة العامـة بـ 

هـو قـرار .. املؤسسة وجامعة النيل اخلاصة بناء علي التنـازل الصـادر منهمـا 

.. عن بطالن كافة القرارات السابقة عليـة والصـادرة للمؤسسـة املـذكورة كاشف 

 عليه والصادرة لصاحل مدينة زويل ومنشئ ومؤكد علي صحة القرارات الالحقة 

 أوردنا سلفا 
 ٢٠١١ لسـنة ٢٩أن نيابة األموال العامة العليا أبـان التحقيقـات التـي أجرتهـا فـي الـبالغ رقـم  

تبينـت أن كافـة اإلجـراءات والقـرارات اإلداريـة التـي صـدرت مـن الجهـة . .عرائض أموال عامـة عليـا 
اإلدارـيـة لتصــل األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي إـلـي المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي 

 .هي إجراءات باطلة ومعدومة .. ومن ثم إلي جامعة النيل الخاصة 

 وهو ما استتبع أن أيقنت 
 اد جريمة اإلضرار بالمال العام في حق المؤسسة وجامعة النيل النيابة العامة بانعق 



 ١٠٥

حتـى أعملـت النيابـة العامـة صـحيح القـانون .. وما أن تنازلتا عن هذه األرض والمبـاني .. الخاصة 
 مكرر ب من قانون العقوبـات وقـررت حفـظ هـذا الـبالغ تأسيسـا علـي رد األرض ١١٨ونص المادة 

 .والمباني إلي الدولة 

 مر الذي يؤكد أن هذا القرار اجلنائي النهائي وهو األ
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 كما يؤكد أيضا 
لــس أن لــذات القــرار الصــادر مــن النيابــة أثــرا منشــئا ومؤكــدا علــي صــحة قــرارات رئاســة مج 

 التــي كــان مــن شــأنها اســترداد األرض ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥الــوزراء رقــم 
ومنحهـا للجهـة التـي سـتحقق الصـالح العـام والنفـع .. والمباني من الجهات الغير مسـتحقة لهـا قانونـا 

 ).مدينة زويل(العام من أموال وأمالك الدولة 

 :احلقيقة الثانية عشر 

ن املؤسـسـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـلـه أن التـنـازل الـصـادر ـعـ 

حجيته املطلقة علي جامعة النيل اخلاصة باعتبارهما شخصية اعتباريـة واحـدة 

حيث أن التنازل صادر عن جملس أمناء املؤسسة الذي هـو ذاتـه جملـس أمنـاء 

 .جامعة النيل اخلاصة 

 أشرنا سلفا 
) مؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجيرئيس مجلس أمناء ال(عقيل بشير / أن السيد  

 عـرائض ٢٠١١ لسـنة ٢٩أبان التحقيقات التي أجريـت معـه بنيابـة األمـوال العامـة العليـا فـي الـبالغ 
 . من التحقيقات ٣٨وتحديدا بالصفحة رقم .. أموال عامة عليا 

 أقر صراحة 
األمـر .. النيـل الخاصـة مجلس أمناء جامعـة  هو ذاته ..بأن مجلس أمناء المؤسسة رئاسته  

اـلــــذي يقطـــــع بانصـــــراف أـثــــر التـنــــازل المـبــــرم مـــــن األول عـلــــي الـثــــاني لكونهمـــــا مشـــــكلين مـــــن ذات 
 .األشخاص 

 ومن ثم 
 فإن التنازل المبرم من المؤسسة يمثل حجيته بال جدال في مواجهة جامعة النيل الخاصة  
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 .وتكون ملزمة به 

صـادرة للمؤسسـة املصـرية للتطـوير قرارات البطالن كافة اإلجراءات وال: الوجه الرابع 

نظـرا لكـون هـذه .. الصـادر عنهـا وعـن جامعـة النيـل سابقة علي التنازل وال

 .القرارات قد صدرت فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية 
باســــتقراء أوراق التــــداعي يتضــــح وبجــــالء تــــام أن كافــــة اإلجــــراءات والقــــرارات التــــي اتخــــذت  

فــي حقبــة ماضــية مــن الــزمن بغــرض وصــول األرض والمبــاني محــل التــداعي وصــدرت عــن الدولــة 
جميعها إجراءات وقرارا ت باطلة هي والعـدم سـواء وال يجـوز أن ترتـب .. إلي جامعة النيل الخاصة 
فإن هذه اآلثار وتلك المراكز تكون باطلـة ومعدومـة .. ولو حدث ذلك .. ثمة أثار أو مراكز قانونية 

 .بني علي باطل فهو باطل تطبيقا لقاعدة ما 

 وذلك كله لألسباب اآلتية 

انتـفـاع ـحـق مبوجـبـه   املمـنـوح٢٠٠٦ لـسـنة ٣٧٢ انـعـدام الـقـرار رـقـم :الـسـبب األول 

ـوجي  ـيم التكنوـل ـوير التعـل ـرية لتـط ـة املـص ـداعي للمؤسـس ـي أرض الـت .. عـل

ضـرورة صـدوره قانونـا مـن مـن رغم اللصدوره من رئيس جملـس الـوزراء بـ

 وهو ما جيعله قرارا منعدما بعيب عدم اختصاص مصدره رئيس اجلمهورية 

 فمن املقرر يف قضاء اإلدارية العليا أنه 
إذا نزل القرار إلي حد غصب السلطة وانحدر بذلك إلي مجرد الفعل المـادي المعـدوم األثـر  

 بـالطريق قانونا فال تلحقه أية حصانة وال يزيل عيبه فوات ميعـاد الطعـن عليـه وال يكـون قـابال للتنفيـذ
المباشـر ـبـل ال يـعـدو أن يـكـون مجــرد عقـبـه ماديـة ـفـي ســبيل اســتعمال ذوي الشــأن لمراـكـزهم القانونـيـة 

 .المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم إزالة تلك الصفة بصفة مستعجلة 
 )٣٨٠ ص ١ سنة ١٤/١/١٩٥٦ جلسة ٢٠٣٦ ، ٣٥المحكمة اإلدارية العليا الطعنان (

 كما قضي بأن 
قرار اإلداري أحد أركانه األساسـية فإنـه يعتبـر معيبـا بخلـل جسـيم ينـزل بـه إلـي حـد إذا فقد ال 

االنعــــدام واالتـفـــاق منعـقـــد عـلـــي أـنـــه ســــواء اعتـبـــر االختصــــاص أحــــد أركــــان الـقـــرار اإلداري أم أحــــد 
مقومـــات اإلرادة الـتــي هـــي ركـــن مـــن أركاـنــه فـــإن صـــدور القـــرار اإلداري مـــن جهـــة غـيــر مـنــوط بهـــا 

يبـه بعيـب جسـيم ينحـدر بـه إلـي حـد العـدم طالمـا كـان فـي ذلـك افتئـات علـي ســلطة إصـداره قانونـا يع
 .جهة أخري لها شخصيتها المستقلة 



 ١٠٧

ومـن حيـث أن هـذه المحكمـة سـبق أن قضـت بأنـه إذا كـان العيـب الـذي يشـوب القـرار ينـزل  
 تلحـقـه ـبـه إـلـي حــد غصــب الســلطة فإـنـه ينحــدر ـبـالقرار إـلـي مجــرد فـعـل ـمـادي مـعـدوم األـثـر قانوـنـا ال

 .أية حصانة وال يزيل عيب فوات ميعاد الطعن فيه 
 )٣٩ ص ١٥سنة ) ٢٩/١١/١٩٦٩ (١٢ ، ١٣٦٥الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 

  ١٩٥٨ لسنة ٢٩وكانت املادة األويل من القانون رقم 

 بشأن التصرف با£ان يف أمالك الدولة 

 تنص علي 
لثابتة أو المنقولة أو تأجيره بأجر أسـمي يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة ا 

أو بأـقـل مــن أجــره المـثـل إـلـي شــخص طبيعــي أو معـنـوي بقصــد تحقـيـق غــرض ذي نفــع عــام ويكــون 
ويصـــدر التصـــرف بنـــاء علـــي اقتـــراح الـــوزير المخـــتص وبعـــد موافقـــة اللجنـــة الماليـــة بـــوزارة الخزانـــة 

  المـال المتنـازل عنـه ألـف جنيـهبالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجهوريـة إذا جـاوزت قيمـة
 .ومن الوزير المختص إذا لم تتجاوز القيمة المبلغ المذكور 

 ملا كان ذلك 
..  الصـــادر عـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢وكاـنــت األراضـــي محـــل الـقــرار  

األمر الذي يوجب أن يكون القرار بالتصـرف فيهـا أو  .. تتجاوز قيمتها ثالثة وستون مليون جنيه
  .من رئيس الجمهوريةبإيجارها بأجر اسمي صادرا 

 أما وأن هذا القرار 
األمــر الــذي يحمــل افتئاتــا علــي االختصــاص وتعــدي .. صــادر مــن رئــيس مجلــس الــوزراء  

عليه ويكون القرار معيـب ومعـدوم ينحـدر لحـد أن يكـون مجـرد فعـل مـادي معـدوم األثـر القـانوني وال 
 .ات مواعيد الطعن عليه تلحقه الحصانة وال يزول عيبه بفو

 وال ينال من ذلك
أن ثمــة تفــويض صــادر مــن رئــيس الجمهوريــة إلــي رئــيس مجلــس .. مــا ورد بصــدر القــرار  

  .٢٠٠٦ لسنة ٥الوزراء ببعض اختصاصاته وهو القرار رقم 
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 ففي هذا املقام جاءت

  فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

 لتقرر بأن 
مشــكلة فــي مرتبــة الــنص الــذي يجيــز التفــويض فاألصــل هــو أن ال.........  

يـكــون اـلــنص اـلــذي يجـيــز التـفــويض ـمــن ذات مرتـبــة اـلــنص اـلــذي يـقــرر االختصـــاص 
األصــيل أو أعـلـي مـنـه درجــة فاالختصــاص المـقـرر بـقـانون ال يجــوز التـفـويض فـيـه إال 
بـــنص يـــأذن بـــذلك ويـــرد فـــي قـــانون أو فـــي أداه أعلـــي منـــه كالدســـتور واالختصـــاص 

 لمقرر بقرار بقانون ال يجوز التفويض فيه إال بنص في قرار بقانون أو بالدستور ا
 وبناء عليه 

ال يجوز التفويض بقـرار جمهـوري فـي االختصـاص المقـرر بقـانون كمـا ال يجـوز ألي 
ســـلطة دســـتورية أن تفـــوض اختصاصـــها المقـــرر فـــي الدســـتور مـــا لـــم يـــرد نـــص فـــي 

 الدستور يجيز هذا التفويض 

 ٥١ ص ٧/١/١٩٧٦ جلســــة ٣٢ ، ٣١لجمعيــــة العموميــــة لقســــمي الفتــــوى والتشــــريع ســــنة فتــــوى ا(
 ) .٨٦/٦/٢٢٣ ملف رقم ١١/١/١٩٧٦ في ١٤الفتوى رقم 

 )٥٤ دراسة مقارنة ص –التفويض واالختصاصات اإلدارية .. محمد فتوح عثمان / د(

 ويف ذلك استقرت أحكام اإلدارية العليا علي أن 
دون نـص يجيـز ذلـك أن يفـوض فـي االختصاصـات المفوضـة إليـه ال يجوز للمفوض إليه بـ 

ـفـــالتفويض ـفـــي االختصاصــــات ال يجــــوز ـبـــل أـنـــه ـيـــؤدي إـلـــي انعــــدام ـقـــرار التـفـــويض الصــــادر مــــن 
 .المفوض إليه حيث ال يعدو أن يكون عقبه مادية 

 )٢٨/١٢/١٩٨٦ع جلسة . ق ٢٦ لسنة ١٠٩٠ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (

  ملا كان ذلك
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 ١٠٩

  األمر الذي يؤكد 
أن هـــذا التفـــويض يخـــالف القـــانون ومعـــدوم بمـــا يقطـــع بـــأن القـــرار المتخـــذ بنـــاء علـــي هـــذا  

 .التفويض يكون معدوما بدوره وال يترتب عليه ثمة آثار 

  ه عليوهو األمر الذي ينصرف أثر
 الصـادر مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بمـنح المؤسسـة المصـرية ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢القرار رقـم  

فهــو قــرار صــادر مــن .. لتطــوير التعـلـيم التكنولــوجي حــق االنتفــاع بإيجــار اســمي لمــدة ثالثــون عــام 
 .غير مختص وبغير تفويض صحيح بما يجعله معدوما ال يزول بفوات مواعيد الطعن فيه 

 احية له من نهذا ك

 االنعـدام والـبطالن لعـدم ٢٠٠٦  لسنة٣٧٢ومن ناحية أخري فقد شاب القرار  

تضمنه وصـف دقيـق نـايف للجهالـة لـألرض املـراد تأجريهـا بإجيـار امسـي للمؤسسـة 

 املصرية التطوير التعليم التكنولوجي 
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 ومن هذا النص 
بـل جـاء مجهـال .. يتجلى ظاهرا أنه لـم يوضـح مكـان األرض المـراد مـنح حـق االنتفـاع بهـا  

 .دون وصف أو تحديد علي نحو ينطبق علي أي مكان في جمهورية مصر العربية 

 وهو األمر الذي يبطل 
 مواعيــد الطعــن القــرار المشــار إليــه ويجعلــه هــو والعــدم ســواء وال يزيــل عنــه الــبطالن فــوات 

 .عليه 
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قـد صـدر فضـال عمـا تقـدم  ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢ أن القرار الرقيم برقم : السبب الثاني

.. باملخالفة للدستور وذلك إلهداره حلق امللكيـة العامـة وإضـراره باملـال العـام 

فضال عن خمالفته مبدأ املساواة لعدم وجـود جامعـة خاصـة مبصـر مت منحهـا 

  .أمالك الدولة بال مقابل

 بداية 
  ١٩٧١ في ظل سريان دستور ٢٠٠٦     فالثابت أن القرار المشار إليه صدر في غضون عام 

 الذي نصت مادته الثامنة علي أن 
 .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين  

  علي أن ٢٩كما نصت املادة 
كـيـــة العامــــة ، المل: تخضــــع الملكـيـــة لرقاـبـــة الشــــعب وتحميهــــا الدوـلـــة ، وهــــي ثالـثـــة أـنـــواع  

 .والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة 

  نص علي أن ٣٠ويف املادة 
 .الملكية العامة هي ملكية العشب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام  

  بأن ٣٣كما قالت املادة 
للملكية العامـة حرمـه ، وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون ، باعتبارهـا  

 .ا لقوة الوطن وأساس للنظام االشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب سند

  علي أن ٤٠نصت املادة .. وتتوجيا لذلك كله 
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 

 حملكمة الدستورية العليا يف هذا الشأن ومن أحكام ا
 مــن الدســتور هــو عــدم التميـيـز ـبـين أـفـراد ٤٠المقصــود بالمســاواة الـتـي نصــت عليهــا المــادة  

 .الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية 
 ) ق٥ لسنة ١١٤ قضيه رقم ١٩٨٥ إبريل ١٦جلسة (

 كما قضي بأن 
 وانتهـاء بالدســتور القـائم لمـبـدأ ١٩٢٣دءا بدسـتور ســنة ترديـد الدسـاتير المصــرية المتعاقبـة ـبـ 

المساواة أمام القانون وكفالتها وتطبيقـه علـي المـواطنين كافـة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة والسـالم 
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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 (

 وقضي كذلك بأن 
الدســـتور فحســـب ي مـبــدأ المســـاواة ال ينطـبــق عـلــي الحـقــوق والحرـيــات المنصـــوص عليهـــا ـفــ 

 .أيضا علي كافة الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين ما ٕوان
 )الحكم السابق (

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

 أن كما قضي كذلك ب
رهينـة بشــروطها ..  مـن الدسـتور مســاواة قانونيـة ٤٠المسـاواة المنصـوص عليهـا ـفـي المـادة  

الموضــــوعية التــــي ترتــــد إلــــي طبيعــــة الحــــق الــــذي يكــــون محــــال لهــــا ، ومــــا تقضــــيه ممارســــته مــــن 
سلطة المشرع التقديريـة لمقتضـيات الصـالح العـام فـي وضـع الشـروط الموضـوعية التـي .. متطلبات 

لمراكز القانونية التي يتساوى بها األفراد أمام القانون بحيث يكـون لمـن تـوافرت فـيهم هـذه تتحدد بها ا
 .الشروط دون سواهم ممارسة هذه الحقوق 

 ) ق٩ لسنة ٣٧ القضية رقم ١٩/٥/١٩٩٠جلسة (

 ملا كان ذلك 

 وبتطبيق املفاهيم القانونية 

 والدستورية أنفة الذكر 
 والـذي نصـت مادتـه ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢س الـوزراء رقـم علي القرار الصادر من رئاسة مجلـ 

 :األولي علي أن 
ووفـــق علـــي مـــنح المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي حـــق االنتفـــاع إلقامـــة "  

بإيجــار أســمي مقــداره جنيــه للفــدان ) جامعــة النيــل(جامعــة ال تســتهدف الــربح تحــت مســمي 
 ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١راضـــي الفضـــاء أرقـــام الواحـــد ســـنويا ولمـــدة ثالثـــين عامـــا وذلـــك لقطـــع األ

 ) " . متر مربع٥٣٣٥٣٤ر٤( فدان ١٢٧ر٠٣٢بمساحة 

 ملا كان ذلك 
 إيجار أسمي (وكانت الجامعة التي تم منحها حق االنتفاع باألرض محل التداعي بالمجان  
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هــي جامـعـة خاصــة تتلـقـي مــن الطلـبـة الملتحـقـين بهــا أالف الجنيهــات ) واحــد جنـيـه للفــدان ســنويا

وهو ما يعد معه ضررا جسـيما بالمـال العـام أن تمـنح هـذه الجامعـة التـي تـدر أرباحـا طائلـة .. اسنوي
 .األرض والمباني المقامة عليها مجانا أو بهذا اإليجار المزعوم .. سنويا 

 فضال عن أن ذلك 

يعد وبحق افتئاتا علي الملكية العامة واعتـداء عليهـا ومـنح  

وهـو .. عم تحقيـق النفـع العـام من ال يستحق حق المنفعة بها بـز

 .في الحقيقة نفعا خاصا محضا وال يمت بصلة للنفع العام 
 ليس هذا فحسب 

أنه ال توجد جامعة خاصة في جمهوريـة .. بل أن المدعي فرعيا يؤكد لعدالة الهيئة الموقرة  
 .مجان مصر العربية عوملت بهذه الطريقة وتم منحها األراضي والمباني التي تقام عليها بال

 ويا ليتها مل تكلف الدولة شيئا 
ـبــل أن الثاـبــت أن وزارة االتصـــاالت دفعـــت ثمـنــا لـهــذه األرض مبـلــغ تجـــاوز الثالـثــة وســـتون  

 .مليون جنيه 

 وقامت بعمل مباني وإنشاءات 
يـتم مـنح األرض والمبـاني التـي .. وبعـد ذلـك كلـه ..  مليـون جنيـه ٣٢٥عليها بمبلغ تجاوز  

 .ا يجاوز أربعمائة مليون جنيه تكلفت علي الدولة م

 بإجيار أمسي واحد جنيه يف العام للفدان 
تتقاضي من طالبهـا مصـروفات تتجـاوز ثـالث أضـعاف مـا تتقاضـاه أي .. لجامعة خاصة  

جامعـــة خاصـــة أخـــري ســـبق وابتاعـــت األرض بمبـــالغ طائلـــة وأقامـــت عليهـــا منشـــآتها بمبـــالغ طائلـــة 
 .أخري

 دأ املساواة وهو ما ميثل عني اإلهدار ملب
فمن المستحيل أن تجد جامعة خاصة في مصـر تـم منحهـا األرض والمبـاني بـذات الطريقـة  

 .واإليجار االسمي التي منحت بها أرض ومباني التداعي لجامعة النيل 

 ومن ثم 
 يتضح وبجالء مدي العيوب الدستورية الجسيمة التي عابت القرار المشار إليه بما يجعله  
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 .ء وعدم االعتداد به وعدم سريان ثمة أثار له جديرا باإللغا

 ومما تقدم مجيعه 
يتجلى ظاهرا وبجالء أن كافة اإلجـراءات والتصـرفات التـي تـم اتخاذهـا حتـى تصـل األرض  

هـي إجـراءات باطلـة ومعدومـة ال ترتـب ثمـة أثـار قانونيـة وتجعـل .. محل التداعي إلي جامعة النيـل 
بخصـــوص هـــذه األرض وال يجـــوز تســـليمها إليـهــا ـبــأي حـــال ـمــن الجامـعــة الـمــذكورة معدوـمــة الصـــفة 

 .األحوال 

 الصادر من رئيس الوزراء خـالف صـحيح ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم : ثالث السبب ال

 وذلك مبنحه األرض جلهة هي أمسا ذات نفع عـام ١٩٥٨ لسنة ٢٩القانون رقم 

 علي األرض لكن يف احلقيقة تهدف حنو إنشاء جامعة خاصة مبصروفات باهظة 
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يجــوز التصــرف بالمجــان فــي مــال ـمــن أمــوال الدولــة الثابتــة أو المنقولــة أو تــأجيره بإيجـــار  
 .تحقيق غرض ذي نفع عامبقصد أسمي أو بأقل من أجره المثل إلي شخص طبيعي أو معنوي 

 ومن النص املشار إليه 

يتضــح أن شــرط جــواز التصــرف ـفـي مــال ثاـبـت أو منـقـول  

مملوك للدولة بالمجـان أو بإيجـار أسـمي هـو تحقيـق غـرض ذي 

 .نفع عام 
 هذا 

 وصــف – صــوريا –وحـيـث أن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـقـد أعطـيـت  
 .النفع العام 

 ادة الثالثة من نظامها األساسي علي أن لذلك نصت امل
 :تهدف المؤسسة إلي تحقيق األغراض اآلتية  

 .. جامعة أهلية ال تهدف للربح  –إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية  -١

 ورغم ذلك كله 
 وال يمكن بحال من  .. بإنشاء جامعة خاصةفقد قامت المؤسسة المصرية المذكورة  



 ١١٤

جامعــة الخاصــة تهــدف لتحقيــق نفــع عــام حتــى لــو وصــفت بأنهــا ال تهــدف األحــوال أن يقــال بــأن ال
 .للربح 

 حيث أن الواقع 
أن هـــذه الجامعـــة تتقاضـــي مصـــروفات مـــن الطلبـــة الملتحقـــين بهـــا يجـــاوز ثـــالث أضـــعاف  

 .المصروفات التي تتقاضاها الجامعات المماثلة لها 

 ملا كان ذلك 
ر أســمي ـفـي أمــالك الدوـلـة هــو أن يكــون وـكـان مــن أهــم شــروط التصــرف بالمجــان أو بإيجــا 

وحيث أن إنشاء جامعة خاصة بالمصروفات الباهظة المشـار إليهـا سـلفا ال .. ذلك تحقيقا لنفع عام 
بل أنه نفع خاص بفئة معينة من الشـعب وهـي تلـك الفئـة القـادرة علـي .. يمكن وصفه بأنه نفع عام 

 . خاص أخر للجامعة وبما يحقق نفع.. سداد مثل هذه المصروفات الباهظة 

 األمر الذي يؤكد وحبق 
 الصـــادر عـــن مجلـــس الـــوزراء بمـــنح حـــق انتفـــاع علـــي ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢أن القـــرار رقـــم  

األرض محــل التــداعي إلــي المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي إلنشــاء جامعــة خاصــة 
ي المـال العـام والمصـلحة العامـة بما يستوجب إبطاله حفاظا علـ.. جاء مخالفا للقانون والنظام العام 

 .للدولة 

املؤسسة املصرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي قـد خالفـت صـحيح  : رابعالسبب ال

بـأن تقـدمت .. القانون ونظامهـا األساسـي واألغـراض واألهـداف احملـددة فيـه 

.. إلنشاء جامعة خاصة رغم أن نظامها األساسي يصرح هلا بإنشاء جامعة أهليـة 

ر الذي يبطل الطلب املقدم منها إيل رئاسة اجلمهورية الستصدار قرار وهو األم

 بإنشاء جامعة خاصة وهذه املخالفة تستوجب حل هذه املؤسسة 

 بداية 

 فقد نصت املادة الثالثة من النظام األساسي للمؤسسة علي أن 
 تهدف المؤسسة إلي تحقيق األغراض اآلتية  

 ... جامعة أهلية ال تهدف للربح  .. إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية -١

 

 



 ١١٥

 هذا 

 وحيث أن التشريعات املصرية مل تعرف شيئا يسمي جامعة أهلية 

 ٢٠٠٤إبان إنشاء هذه املؤسسة عام 

 ٢٠٠٩ لسنة ١٢حيث أن اجلامعة األهلية شرعت بالقانون 

 وهو ما كان جيب علي املؤسسة تعديل أهدافها وفقا ملا يسمح به القانون 

 هدافها من جامعة أهلية إيل جامعة خاصة وتعديل أ

 إال أنها مل تفعل 

 مـن قـانون اجلمعيـات واملؤسسـات ٥٧حيث أنه وفقا ملـا نصـت عليـه املـادة و 

 علي أن  ٢٠٠٢ لسنة ٤٨رقم األهلية 
المشرع قد تطلب من المؤسسين لمؤسسة أهليـة أن يقومـوا بوضـع نظـام أساسـي لهـا ويتعـين  

دة بهــذه الـمــادة وـمــن ضــمنها الـغــرض اـلــذي أنشــئت المؤسســـة ـمــن أجـــل أن يتضــمن البياـنــات المحـــد
فإذا ما تصرفت في أموالها أو خصصتها في غيـر األغـراض التـي أنشـئت مـن أجلهـا فإنـه تحقيقه 

 . من القانون يكون جزاءها الحل ٤٢/١طبقا للمادة 

  ذاته علي أن  من القانون ٥٥نصت املادة كما 

فيمـــا ـلــم ـيــرد بشـــأنه ـنــص خـــاص ـفــي هـــذا الـبــاب األحكـــام تســـري عـلــي المؤسســـات األهلـيــة  
 .المقررة في شأن الجمعيات 

  علي أن ٤٢نصت املادة .. لذلك 
يكـون حــل الجمعيـة بـقـرار مســبب مـن وزـيـر الشـئون االجتماعـيـة بـعـد أخـذ رأي االتحــاد الـعـام  

 :وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها في األحوال اآلتية 
 ... خصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها التصرف في أموالها أو ت -١

 ملا كان ذلك 
إنـشــاء " وكــان مــن أول وأهـــم أهــداف المؤسســـة المصــرية لتطـــوير التعلــيم التكنولــوجي هـــو  

  ."جامعة أهلية 

 أما ما قامت بتنفيذه 
وهـــذا مـــا يعـــد مخالفـــة صـــريحة لنظامهـــا األساســـي وأهـــدافها .. هـــو إنشـــاء جامعـــة خاصـــة  
 وبذلك تكون هذه المؤسسة قد أنفقت أموالها في غير الغرض المحدد لها بما يستوجب المحددة 



 ١١٦

 .ٕإعماال لصريح القانون من حلها وابطال كافة التصرفات الناتجة عن تلك المخالفة للقانون 

 ملا كان ذلك 
إال أنهـــا امتنعـــت دونمـــا .. وكاـنــت الدوـلــة ملزمـــة بإصـــدار ـقــرار بهـــذا الحـــل لتـلــك المؤسســـة  

وهـو مـا يؤكـد أحقيـة مدينـة زويـل فـي .. غ مشروع األمر الـذي يعتبـر قـرار سـلبي واجـب اإللغـاء مسو
 .هذا المطلب المبدي في دعواها الفرعية 

 الصادر عن رئيس جملس الوزراء ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢خمالفة القرار رقم  : امسالسبب اخل

ه اـلـذي حيـظـر ـمـنح ـهـذ .. ١٩٩٢ لـسـنة ١٠١لـقـانون اجلامـعـات اخلاـصـة رـقـم 

 .اجلامعات اخلاصة أراضي مملوكة للدولة با£ان أو إجيارها هلا بإجيار أمسي 

 بـشـأن إنـشـاء ١٩٩٢ لـسـنة ١٠١حـيـث نـصـت اـملـادة األويل ـمـن الـقـانون رـقـم  

 اجلامعات اخلاصة علي أن 
تـكــون أغلبـيــة األـمــوال المشـــاركة ـفــي رأســـمالها مملوـكــة يجـــوز إنشـــاء جامعـــات خاصـــة  

 األساســـي تحقـيــق اـلــربح ويصـــدر بإنشـــاء الجامعـــات الخاصـــة وتحدـيــد  وال يكـــون غرضـــهالمصـــريين
نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلـب جماعـة المؤسسـين وعرضـه وزيـر التعلـيم وموافقـة 

 .مجلس الوزراء 

 هذا 

 وبناء علي هذا النص ومجيع نصوص ذلك القانون 

 ومذكرته اإليضاحية 
أنها تعتمـد علـي المشـاركة الشـعبية الجامعات الخاصة يتجلى ظاهرا أن السمة التي تميز  

وهــذه الســمة تعــد قـيـدا عـلـي التصــرف فــي أمــوال  .. للمصــريين وال تعتمــد عـلـي الجهــات الحكومـيـة
 .الدولة أو تأجيرها  بإيجار أسمي فال يجوز للدولة منح هذه الجامعات األموال العامة 

 وحيث أن القرار املشار إليه 
 رغــم عـلـم مصــدره يقيـنـا ـبـأن الجامعــة الـتـي ســوف ـيـتم إنشــاؤها عـلـي ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢رـقـم  

.. األرض المملوـكـة لدوـلـة والممـنـوح عليـهـا حــق انتـفـاع بإيجــار أســمي ـقـدره واحــد جنـيـه للـفـدان ســنويا 
ورغم علمه بأن هذا التصرف يخالف الهـدف والغايـة التـي تغياهـا المشـرع فـي  .. هي جامعة خاصة

 التصـــريح بإنشـــائها بمشـــاركة شــــعبية مـــن المصـــريين دون مشــــاركة قـــانون الجامعـــات الخاصـــة ـمـــن
 إال أنه تعمد مخالفة هذا القانون وعدم االلتفات إليه تحقيقا لمآرب خاصة ال .. الحكومة أو الدولة 



 ١١٧

 .تمت للصالح العام أو النفع العام بصلة 

 السيما 
المجــان هــذه تتحصــل وأـنـه كمــا أشــرنا ســلفا أن جامعــة النـيـل الخاصــة الـتـي منحــت األرض ب 

فـــأين هـــي .. مـــن طالبهـــا عـلــي مـــا يزـيــد عـلــي ثالـثــة أضـــعاف مصـــروفات الجامعـــات المماثـلــة لهـــا 
ـات الماليــين مــن المصــلحة العامــة التــي تحققهــا هــذه الجامعــة التــي تمــنح حــق االنتفــاع ألرض  بمـئ

 !!!!!!!. مجانا ؟؟؟؟؟الجنيهات

 األمر الذي يقطع
 ١٩٩٢ لسـنة ١٠١مشار إليه لمخالفته صحيح القانون  ال٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢ببطالن القرار  

 .بشأن الجامعات الخاصة 

خمالفة جامعة النيل لصحيح القانون حيث أنها مبجرد صدور قـرار  : سادسالسبب ال

 بإنشـائها قامـت بالبـدء يف التشـغيل ٢٠٠٦ لسنة ٢٥٥رئيس اجلمهورية رقم 

  .دومنا اكتمال ملقوماتها األساسية والبشرية واملادية

 بشـأن ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ مـن الالئحـة التنفيذيـة للقـانون ١٠قد نصت املادة ف 

 اجلامعة اخلاصة أن 
علــي الجامعــة الخاصــة التــي صــدر القــرار بإنشــائها البــدء فــي مزاولــة نشــاطها قبــل يحظــر  

ندسـية استكمال مقوماتها البشرية والمادية وفقا للبيانات والدراسات والمستندات والرسوم التفصـيلية اله
لجـنـة لمعايـنـة منشــآت ومرافــق الكلـيـات ) مجـلـس الجامعــات الخاصــة(المقدمــة منهــا ويشــكل المجـلـس 

واألقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكـون منهـا الجامعـة وذلـك للتحقـق مـن 
 .كفايتها وصالحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي 

 املعاينة وبعد إجراء هذه 
 مــن الالئحــة المــذكورة يصــدر التصــريح مــن اـلـوزير ببــدء الدراســة فــي ١١فإـنـه طبقــا للمــادة  

 .الجامعة الخاصة 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــــق جملــــة المفــــاهيم القانونيــــة ســــالفة الــــذكر علــــي أوراق التــــداعي يتضــــح أن جمــــاع  

 .شأن جامعة النيل اإلجراءات المشار إليها سلفا لم تتبع ولم يتم االلتزام بها في 

 



 ١١٨

 فالثابت 
 بشـأن إنشـاء هـذه الجامعـة صـدر ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥رئيس الجمهورية رقم / أن قرار السيد  

 وعقــب صــدوره بشــهر واحــد أعلنــت الجامعــة عــن بــدء الدراســة بهــا ٢٠٠٦فــي غضــون شــهر يوليــو 
مـنهم دونمـا أن وبدأت في استقبال الطالب الراغبين في االلتحاق بهـا مباشـرة واقتضـاء المصـروفات 

 .يكون لها مقر مكتمل المقومات المادية والبشرية 

 اجلنيهاتمن اليني ئات املفقد تركت هذه اجلامعة األرض التي تكلفت الدولة م

 يف شرائها والبناء عليها 
 في القرية الذكية واتخذته مقرا لهـا دون إتبـاع صـحيح الخطـوات B2وذهبت لتستأجر مبني  

 .نية الالزمة والواجب اتخاذها قبل البدء في مزاولة النشاط أو اإلجراءات القانو

 وهو األمر الذي ينم 
عــن أن كافــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا بخصــوص جامعــة النيــل منــذ كانــت فكــرة حـتــى  

ولدت وحتى اآلن إجراءات معيبة وباطلة ومخالفة للقانون وفي استمرارها ومنح ثمة حقـوق لهـا علـي 
 .ل التداعي يمثل إهدار للمال والمصلحة العامة بال جدال األرض والمباني مح

عدم أحقيـة جامعـة النيـل اخلاصـة أو غريهـا مـن املـدعني أصـليا يف : الوجه اخلامس 

 باالمتنـاع عـن حتويـل جامعـة النيـل – املزعوم –املطالبة بإلغاء القرار السلبي 

 وذلك لتحقق أمرين .. اخلاصة إيل جامعة أهلية 

����&�����������N:א� �9א�ول��Fوא���Q�jא�I�� �.3|����������٢٠٠٩��١٢�����3ن�&��%ن�א�
�Gو�Nb3�
�G�

���������������������F����� �O�'��K���Q�jא����א.� �#�
��م�������..��� ���'�O�%אز��%����i
��� �%�Fو

����������������N�&א�א�+���%ن�وא����د������+9א���Zu��
Z�s3	א���c0>א��� �kJ�	א������א�,��٣٠٢ ;9و

���3��٢٠١٠������#�
%c	אز�א�%�O��� ��3*Bh��*�C��������|3�א���� ���hא�+���%ن�ذא�>�A�]�`�7�

�Tذ��'�.�

 بشـأن اجلامعـات ٢٠٠٩ لسـنة ١٢فقد نصت املادة األويل مـن القـانون .. بداية  

 اخلاصة واألهلية علي أن 
يعمـــل بأحكـــام الـقــانون المراـفــق ـفــي شـــأن الجامعـــات الخاصـــة واألهلـيــة وـتــدمج المـــواد مـــن  

 بشـــأن الجامعـــات الخاصـــة فـــي القـــانون ١٩٩٢  لســـنة١٠١األولـــي إلـــي العاشـــرة مـــن القـــانون رقـــم 
 . تحت عنوان الباب األول الجامعات الخاصة١٠ إلي ١المرافق بذات نصوصها وأرقامها من 
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 ونصت املادة الثالثة علي أن 
يصدر رئيس الجمهورية الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشـهر مـن تـاريخ العمـل  

 بشــأن ١٩٩٢ لســنة ١٠١ة يســتمر العمــل بالالئحــة التنفيذـيـة للـقـانون ٕـبـه واـلـي أن تصــدر هــذه الالئحــ
 .إنشاء الجامعات الخاصة 

  الباب الثاني للجامعات األهلية تنص علي أن ١١وجاءت املادة 
الجامعــات األهلـيـة ال تهــدف إـلـي اـلـربح ويجــوز إنشــاؤها بـنـاء عـلـي طـلـب شــخص طبيعــي أو  

 نفع عام طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات 

  علي أن ١٢نصت املادة و
يصــدر بإنشــاء الجامعــة األهليــة قــرار مــن رئــيس الجمهورـيـة بعــد موافقــة مجـلـس الــوزراء بنــاء  

عـلـي اـلـوزير المخــتص ـبـالتعليم الـعـالي وتكــون للجامـعـة األهلـيـة شخصــية اعتبارـيـة خاصــة ـمـن ـتـاريخ 
 .إنشائها 

 ٢٠٠٩ لسـنة ١٢ مـن قـانون اجلامعـات اخلاصـة واألهليـة رقـم ١٩ادة اءت املـج 

 صرحية واضحة حمددة دور الالئحة التنفيذية حيث نصت علي أن 
 .إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة وبدء الدراسة بها  -١

 .شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -٢

  شئون التعليم -٣

 .نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة واألهلية  -٤
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 وذلك دون سند من القانون 

حيث لم يورد قانون الجامعات الخاصة واألهليـة بـين مـواده  

مكانيــة تحويــل إ صــريحا أو ضــمنيا يشــير بــين طياتــه إلــي انصــ

 .جامعات األهليةإلي هذه الجامعات الخاصة 
  بل أقتصر حديثه
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 ؤكداألمر الذي ي
عـات الخاصـة واألهليـة  الصادرة لقـانون الجام٢٠١٠ لسنة ٣٠٢تجاوز الالئحة التنفيذية رقم  

 حـيـث أنشــأت مراكــز قانونـيـة جدـيـدة ـلـم ـيـرد ـنـص عليهــا لحــدودها الدســتورية ٢٠٠٩ لســنة ١٢رقــم 
بالقانون الذي ينبغي احترامه وصدور الالئحة التنفيذية فـي حـدود مـا قـرره موضـحه اإلجـراءات التـي 

 .ينبغي اتخاذها لتطبيق ونفاذ القانون 

 مبعني 

ئحــــة التنفيذـيـــة بـمـــا تتضــــمنه ـمـــن أن ينبـغـــي أن تصــــدر الال 

 .مواد في حدود القانون وبهدف إيضاحه للكافة 
 حيث عرف الفقه وأوضح أن 

الالئحة هي نص عام مكتوب تضعه سلطة لها حق إصدار اللـوائح وهـذه السـلطة تملـك هـذا  
 .الحق ألنها سلطة حكومية معترف بها من الشعب 
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جراءات خاصة مثل أخذ رأي هيئة استشارية وتخضع بعض اللوائح ذات األهمية الخاصة إل 
كمجلـــس الدولـــة ورأي الهيئـــة االستشـــارية غيـــر ملـــزم غيـــر أن استشـــارتها تكـــون أحيانـــا إجباريـــة وال 
تخضع اللوائح لمناقشـة هيئـة ممثلـة للشـعب ويكـون لهـا قبـول أو رفـض الالئحـة والقاعـدة أن السـلطة 

صـــوص الدســـتور المصـــري يصـــدر رئـــيس الالئحيـــة مـــن اختصـــاص الســـلطة التنفيذيـــة وبمقتضـــي ن
الجمهورية اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين كما يصـدر لـوائح الضـبط والقـرارات الالزمـة إلنشـاء وتنظـيم 

 .المرافق والمصالح العامة 
ويجــب فــي جميــع الحــاالت أن تحتــرم اللــوائح القــوانين فــإذا كــان هنــاك تعــارض بــين الالئحــة  

إن الالئحـة تكـون غيـر مشـروعية ومـن بـاب أولـي تكـون الالئحـة غيـر وبين القانون أو حتـى روحـه فـ
 .مشروعة إذا خالفت الدستور 

ــــوائح فـــــي مصـــــر المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا أمـــــا   ويخـــــتص بمراقبـــــة دســـــتورية القـــــوانين والـل
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 .اإللغاء لفوات المواعيد القانونية 
لعـام بجامعـة سـعاد الشـرقاوي أسـتاذ القـانون ا/  الدكتورة–كتاب النظم السياسية في العالم المعاصر (

 ). وما بعدها ٧٢ ص ٢٠٠٧القاهرة طبعة 

 كما أوضحت رقابة دستورية اللوائح بأن 
مفهـــــوم اللـــــوائح فـــــي مجـــــال الرقابـــــة الدســـــتورية يـــــنص علـــــي اللـــــوائح التـــــي تعـــــد مـــــن قبيـــــل  

 .االختصاصات األصلية للسلطة التنفيذية وتلك اللوائح تدنو من القوانين مكانة ومرتبة 
  : والقاضية بأن ١٩٧١ من دستور ١٤٤التنفيذية وجودها من المادة وتستمد اللوائح  

بـمـا ـلـيس فـيـه تـعـديل أو يصـدر رـئـيس الجمهورـيـة الـلـوائح الالزـمـة لتنفـيـذ الـقـوانين  

 .تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها 
 وهذا الشطر من النص 

 إيـراد التفاصـيل أرسي حدود اللـوائح التنفيذيـة بحيـث ينحصـر دورهـا فـي تنفيـذ القـوانين بمعنـي 
 .لما ورد بها من كليات دون تعديلها أو تعطيلها أو اإلعفاء من تنفيذها 
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 األحكام الدستورية طالعة ومب
يتضح أن السلطة التنفيذية قد تخطت القيود المرسومة لمهامها في هذا الشـأن ولـم يقـف هـذا  

�.���7��u�#Qא�+��%ن�אJ	�cא �&%א��Eא�K��p'�و�������Kالتخطي عند التعديل الجزئي 

  خلصت احملكمة الدستورية العليا٢٠٠٦ففي عام 
 ١٩٩٧ لسـنة ٨إلي عدم دسـتورية الالئحـة التنفيذيـة لقـانون ضـمانات وحـوافز االسـتثمار رقـم  

لســنها قيــد أجــدب مـنــه القــانون بخصــوص نصـــاب رأس مــال الشــركات الراغبــة ـفــي مباشــرة أيــا ـمــن 
 .األنشطة المنظمة تشريعيا 

 لذلك احا إيضو
أورد القاضي الدسـتوري أنـه ال يـدخل فـي مفهـوم اللـوائح التنفيذيـة توليهـا ابتـداء تنظـيم مسـائل  

خال القانون من بيان اإلطار العام الذي يحكمها وأال كان ذلك منهـا تشـريعا ألحكـام جديـدة ال يمكـن 
ال بمــا يخــرج الالئحــة إســنادها إلــي القــانون ولــيس تفصــيال ألحكــام أوردهــا المشــرع فــي القــانون إجمــا

 . من الدستور ١٤٤عندئذ عن الحدود التي نظمتها المادة 

 ما تقدم كان وحيث 
 ـقــد خـلــت ١٩٩٧ لســـنة ٨وكـــان ـقــانون ضـــمانات وحـــوافز االســـتثمار الصـــادر بالـقــانون رـقــم  

 أيأحكامه من أي قيد بشأن نصاب رأس مال الشركات التي يرغب المسـتثمر فـي تأسيسـها لمزاولـة 
 المجاالت التي حـددها القـانون لالنتفـاع بـالحوافز والمزايـا التـي تضـمنها ذلـك القـانون ومـن نشاط في

بينهــا النشــاط الشــامل لصــناعة الســينما وكــان القــانون المشــار إليــه قــد أحــال فــي الفقــرة األخيــرة مــن 
قـل راس مادته األولي إلي الالئحـة التنفيذيـة بـالنص الطعـين وقـد اسـتحدثت حكمـا جديـدا اسـتلزم أال ي

المـــال الموظـــف فـــي الشـــركة المســـاهمة أو المنشـــأة الكبـــرى التـــي تعمـــل فـــي مجـــال النشـــاط الشـــامل 
لصــناعة الســينما عــن ـمـائتي ملـيـون جنـيـه فإـنـه يكــون ـقـد أـتـي بقـيـد ال ســند ـلـه ـمـن الـقـانون اـلـذي جــاء 

يـــد خـلــوا مـــن بيـــان اإلطـــار اـلــذي يحكـــم هـــذا األمـــر مخالفـــا ـبــذلك الضـــوابط التـــي أوجـــب الدســـتور تق
 مــن الدســتور ويوجــب القضــاء ١٤٤ ، ٨٦الالئحــة التنفيذيــة بهــا بمــا يعيبــه بمخالفــة نــص المــادتين 

 .بعدم دستوريته 

 فالالئحة التنفيذية 

 توليها تنظيم مسائل خال القانون اختصاصها ال يدخل في  



 ١٢٣

من بيان اإلطار العام الذي يحكمها فال تكون الالئحة عندئذ قـد 

ٕلمشــرع إجمــاال وانمــا شــرعت ابـتـداء مــن فصــلت أحكامــا أوردهــا ا
 .خالل نصوص جديدة ال يمكن إسنادها للقانون 

 ذلك أن الغرض من صدور الالئحة 
 وضـــع القواعـــد والتفاصـــيل الالزمـــة لتنفـيــذه مـــع أي.. يتعـــين أن ينحصـــر فـــي إتمـــام القـــانون  

اء ألحكامــه أو اإلبقــاء علــي حــدوده األصــلية بــال أدنــي مســاس ودون أن تنطــوي علــي تعــديل أو إلغــ
.. تضــيف إلـيـه أحكامــا تبعــده عــن روح التشــريع لتتجــاوز بــذلك االختصــاص الدســتوري المخــول لهــا 

وـمـن ـثـم ونـفـاذا لجمــاع ـمـا تـقـدم قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية الالئحــة التنفيذـيـة الخاصــة 
 .بقانون ضمانات االستثمار  

 هوحيث أن
 فالثاـبـــت أـنـــه صــــدر بشــــأن إنشــــاء ٢٠٠٩ لســــنة ١٢بتطبـيـــق ـمـــا تـقـــدم عـلـــي الئحــــة الـقـــانون  

الجامعـــات الخاصـــة واألهليـــة منـــذ بـــدايتها وفقـــا للشـــروط واإلجـــراءات التـــي أنـــاط بالالئحـــة التنفيذيـــة 
 إيضـــاحها وتفصـــيلها وفـقــا للمجمـــل العـــام ٢٠١٠ لســـنة ٣٠٢الصـــادرة بـقــرار رـئــيس الجمهورـيــة رـقــم 

 عن تحويل الكيـان القـانوني للجامعـات مـن  موادهصلبدون أن يتطرق القانون للحديث بللقـانون 

 .خاصة إلي أهلية أو يشير إلي ذلك بين طيات ألفاظه 

 وحيث أن 
 الصـــادرة إليضـــاح متطلـبــات ٢٠١٠ لســـنة ٣٠٢الثاـبــت مـــن مطالعـــة الالئحـــة التنفيذـيــة رـقــم  

أنـهــا اـســتحدثت مراـكــز قانونـيــة جدـيــدة  ٢٠٠٩ لســنة ١٢قــانون الجامـعــات الخاصــة واألهلـيــة رـقــم 

 نصوص ومواد جديدة خرجت بهـا عـن اإلطـار العـام لقـانون الجامعـات الخاصـة واألهليـة رعتشو

ٕوالــذي يــدور فــي إطــار إنشــاء جامعــات منــذ بــدايتها إمــا أن توصــف بأنهــا جامعــات خاصــة وامــا أن 
 .توصف بأنها جامعات أهلية وذلك وفقا للشروط واإلجراءات الخاصة بكل وحدة منها

 ية إال أن الالئحة التنفيذ
تولت ابتداء تنظيم مسائل تحويـل الجامعـات الخاصـة إلـي جامعـات أهليـة وأفـردت لهـا البـاب  

 وحتـى المـادة ٣٦التاسع تحت مسمي تحويـل الجامعـة الخاصـة إلـي جامعـة أهليـة بمـواده مـن المـادة 
 .٢٠٠٩ لسنة ١٢ والتي خال منها قانون الجامعات الخاصة واألهلية رقم ٤١



 ١٢٤

 ومن ثم 

  ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢رقم الصادرة بالقرار ة التنفيذية ون الالئحتك
شــرعت أحكامــا وأجــازت أمــورا لــم يــنص القــانون الصــادرة بشــأنه علــي أجازتهــا األمــر اـلــذي  

 .يتعين معه القضاء بعدم مشروعيتها وعدم دستوريتها مع ما يترتب علي ذلك من آثار 

 أهمها 
ا وصـفته بأنـه قـرار سـلبي باالمتنـاع عـن عدم أحقية جامعة النيل الخاصة في طلبها بإلغاء م 

 .تحويلها إلي جامعة أهلية 

 أما األمر الثاني 

.. فعلي الفرض اجلديل جبواز حتويل اجلامعـة اخلاصـة إيل جامعـة أهليـة قانونـا  

فقد انتفي يف شأن النزاع الراهن القرار السلبي وذلك النعدام وجود مثة التزام علـي 

 يطـلـب مـنـه بالـشـكل الـصـحيح ومل يـسـتوف إجراءاـتـه جـهـة اإلدارة بإـصـدار ـقـرار مل

 .ومن ثم ينتفي وجود هذا القرار السلبي ويكون الطلب غري مقبول شكال .. وشروطه 
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اعهـا عـن اتخـاذ قـرار ويعتبر في حكـم القـرارات اإلداريـة رفـض السـلطات اإلداريـة أو امتن...  
 .كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 

 فقد أوجب املشرع .. ومن ثم 
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 أما إذا كان القرار املطلوب إصداره 
لم يطلب من جهة اإلدارة بشكل صحيح أو لم يستوف إجراءاته وشرائطه أو كـان المشـرع قـد  

فقد تخلف مناط القرار السلبي وتضحي الـدعوى التـي .. خولها سلطة تقديريه في إصداره من عدمه 
 .قار القرار الذي هو محلهاتوجه إلي امتناع جهة اإلدارة غير مقبولة الفت

 )٧١٠ دفوع وعوارض الدعوى اإلدارية ص –سمير البهي / المستشار (

 ملا كان ذلك 
 تتضح وبجالء .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات النزاع الماثل  



 ١٢٥

 :تام الحقائق اآلتية 

.. جب إجراءات موصـومة بـالبطالن واالنعـدام امعة النيل الخاصة تم إنشائها ابتداءا بموأن ج: أوال 
ـفــال يجـــوز تحويلهـــا إـلــي .. األمـــر اـلــذي يؤكـــد أن إجـــراءات إنشـــائها كجامعـــة خاصـــة باطـلــة 

 .جامعة أهلية 

 أـنــه يســتحيل عـلــي جامعــة النيــل الخاصـــة اســتيفاء الشـــروط الواجبــة لتحويلـهــا إلــي جامـعــة :ثانـيــا 
لتنفيذية لقانون الجامعات الخاصة واألهليـة  ب من الالئحة ا٣٧حيث نصت المادة .. أهلية 
ــي أن ٢٠٠٩ لســـنة ١٢رقـــم  ــيس الجامـعــة الخاصـــة ..  عـل ــل مـــن رـئ ــب التحوـي ــدم طـل يـق

مشفوعا بموافقة مجلـس األمنـاء علـي نقـل كافـة حقـوق الجامعـة الخاصـة علـي كـل أرض 

 . ومنشآت وتجهيزات الجامعة إلي الجامعة األهلية 

 ملا كان ذلك 
 التـداعي المفتـرض بأنهـا أرض الجامعـة قـد تـم مـنح المؤسسـة المصـرية وكانت األرض محـل 

ومــن ثــم لــم تقــم المؤسســة بــدورها بتســليم األرض .. حــق انتفــاع عليهــا ولكــن لــم يــتم تســليمها إليهــا 
 .ولم يترتب لها عليها ثمة حقوق .. لجامعة النيل 

 األمر الذي يستحيل معه علي 
 ب ـمــن الالئحـــة ٣٧ار الموافـقــة المطلوـبــة بالـمــادة مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة أو الجامـعــة إصـــد 

وحـتـى حــق االنتـفـاع الممـنـوح لهمــا ـلـم .. حـيـث أنهمــا ليســا مــالكين لهــذه األرض .. التنفيذـيـة للـقـانون 
 .يتم تنفيذه علي الطبيعة 

 هذا 
.. يتجـلـى ظــاهرا أن جامعــة النـيـل الخاصــة أو المؤسســة المنشــأة لهــا .. ومــن جمـلـة مــا تقــدم  

ن علـي اسـتيفاء األوراق والموافقـات المطلوبـة إلصـدار قـرار بتحويـل الجامعـة مـن خاصـة غير قادرتي
 .إلي أهلية 

 وإزاء أوراق مل تستوف ال تكن الدولة ملزمة بإصدار مثة قرار بشأنها 
تكــون طلبــات جامعــة النيــل الخاصــة وغيرهــا مــن المــدعين األصــلين فــي النــزاع .. ومــن ثــم  
هــي ادعــاءات قائمــة عـلـي غيــر .. م بوجــود قــرار ســلبي والمطالـبـة بإلغاـئـه والمتعلقــة ـبـالزع.. اـلـراهن 

 .األمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبولها شكال وموضوعا النتفاء القرار السلبي المزعوم.. سند 

 



 ١٢٦

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم بيانه 
ال .. ين أصـليا يتضح أن كافة الطلبات المبدأة من جامعة النيـل الخاصـة وغيرهـا مـن المـدع 

الســـيما وأنـــه قـــد ثبـــت مشـــروعية كافـــة القـــرارات .. تواكـــب صـــحيح القـــانون والواقـــع جـــديرة بـــالرفض 
 .اإلدارية المطعون عليها وذلك علي النحو الذي سنوضحه في القسم التالي من الدفاع 

 احملور الثاني من الدفاع 

 ١٣٦٦ ، ١٠٠٠  ،٣٥٦ ، ٣٠٥مشروعية كافة القرارات املطعـون عليهـا أرقـام 

 واتفاقها مـع صـحيح الواقـع وصـريح القـانون مبـا حيـول دون ٢٠١١لسنة 

 إلغائها 

 وذلك كله وفقا لألسانيد اآلتية 

د التنازل الصادر عن املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم اأنه بثبوت أنعق: السند األول 

 الـذي ميـنح األمر.. التكنولوجي صحيحا ونافذا علي النحو الوارد تفصيال سلفا 

 احلق للدولة يف التصرف يف األرض واملباني حمل التداعي كيفما تشاء 
يتضــــح وبجــــالء أن الدولــــة ممثلــــة فــــي رئــــيس مجلــــس الــــوزراء .. بمطالعــــة أوراق التــــداعي  

 بمــنح المؤسســة المصــرية لتطــوير – المعـيـب أـنـف اـلـذكر – ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢أصــدرت الـقـرار رـقـم 
 .اع علي األرض محل التداعي التعليم التكنولوجي حق انتف

 وحيث ثبت أيضا .. هذا 
وقـد اعترفـت بعـدم مشـروعية .. أن تلك المؤسسة لـم تقـم باسـتالم هـذه األرض ولـم تنتفـع بهـا  

األمــر الــذي حــدا بهــا نحــو التـنـازل عــن حــق االنتفــاع المــذكور بشــكل .. وضــعها علــي هــذه األرض 
  .١٧/٢/٢٠١١نهائي غير مشروط بتاريخ 

 هذا 
وصدر مـن مجلـس .. يث أن هذا التنازل قد صدر عن المؤسسة التي تلقت الحق ابتداءا وح 

أمناءها وفق صحيح اختصاصـه وعـن إرادة حـره منـه وبـإقرار بعـدم مشـروعية الوضـع القـانوني علـي 
كمـــا ثبـــت هـــذا التنـــازل .. تلـــك األرض وأن أوضـــاعها وجامعـــة النيـــل عليهـــا بحاجـــه إلـــي تصـــحيح 

وذـلــك كـلــه عـلــي النحـــو .. هـــائي حـــائز لحجيـتــه المطلـقــة ـفــي مواجهـــة الكاـفــة بموجـــب ـقــرار جـنــائي ن
 .السابق تفصيله وتأصيله 



 ١٢٧

 ومع انعقاد هذا التنازل صحيحا ونافذا 
فإـنـه يترـتـب علـيـه وال محاـلـة أن باـتـت الدوـلـة مالكــه لكامــل حريتهــا المطلـقـة ـفـي التصــرف ـفـي  

 .ووقتما تشاء األرض المملوكة لها بما عليها من مباني كيفما تشاء 

 ومن ثم 
..  بقبـــول هـــذا التنـــازل عـــن األرض ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥تكـــون الدولـــة بإصـــدارها القـــرار رقـــم  

 بنقـــل ٢٠١١ لســـنة ١٠٠٠والقـــرار ..  بقبـــول التنـــازل عـــن المبـــاني ٢٠١١ لســـنة ٣٥٦والقـــرار رقـــم 
وأخيـرا القـرار . ) .التـابع لمجلـس الـوزراء(اإلشراف والوالية علي األرض إلي صندوق تطـوير التعلـيم 

 بمنح هذه األرض بما عليها من مبـاني إلـي مدينـة زويـل لممارسـة نشـاطها ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦رقم 
 .الوطني والقومي عليها 

 فإن الدولة يف ذلك تكون واكبت صحيح القانون 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطـوير (عقيل بشير / وهو األمر الذي أقر به السيد  

 عــرائض أمــوال ٢٠١١ لســنة ٢٩أبــان تحقيقــات النيابــة العامــة فــي الــبالغ رقــم ) تكنولــوجيالتعلــيم ال
مـن ) ٣٦(حيـث أورد بالصـفحة رقـم ..  حصر تحقيق عليا ٢٠١١ لسنة ٤٣عامة عليا والمقيد برقم 

تكــون الدوـلـة حــرة .. التحقيـقـات أـنـه بتـنـازل المؤسســة رئاســته عــن حــق االنتـفـاع عـلـي أرض الـتـداعي 
 .ا كيفما تشاء التصرف فيه

 ومن ثم يتأكد 
مشــروعية كافــة القــرارات التاليــة علــي هــذا التنــازل النهــائي والغيــر مشــروط والــذي أنشــأ حقــا  

 .للدولة في التصرف علي األرض واتخاذ كافة القرارات بشأنها 

كافة القرارات اإلداريـة حمـل التـداعي واملطعـون عليهـا قامـت علـي : السند الثاني 

ح األمر الذي ينعقد معه ركن من أركان صـحة القـرار اإلداري سبب ومربر صحي

 .الذي يؤكد مشروعيتها وهو السبب 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء اإلدارية العليا أن 
أن الجهــــة اإلداريــــة ليســــت ملزمــــه بــــذكر أســــبابا لقرارهــــا أن لــــم يلزمهــــا القــــانون بــــذكر هــــذه  

لـي القرينـة العامـة التـي تقضـي بـافتراض وجـود أسـباب وفي هذه الحالة تحمـل قراراتهـا ع.. األسباب 
 .صحيحة لهذه القرارات 

 )١٤٢١ ص ١٠ ق مكتب فني ٧ لسنة ١٥٨٦الطعن رقم (



 ١٢٨

 كما قضي بأن 
أن قضـــاء هـــذه المحكمـــة اســـتقر علـــي أن اإلدارة غيـــر ملزمـــة بتســـبيب قرارهـــا ويفتـــرض فـــي  

 دعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك القرار غير المسبب أنه قام علي سببه الصحيح ، وعلي من ي
 )٢٤/٦/١٩٧٣ بتاريخ ١٤٨ ص ١٨ ق مكتب فني ١٥ لسنة ٣٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن جميع قرارات الجهة اإلدارية المطعـون عليهـا فـي الـدعوتين األصـليتين وهـي  

وركيــزة صــحيحة قائمــة علــي ســند ) ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥(القــرارات أرقــام 
هـي صـدور التنـازل عــن حـق االنتفـاع مـن المؤسســة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنوـلـوجي .. ونافـذة 

  .٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢السابق منحها هذا الحق بموجب القرار رقم 

 وحيث أن هذا التنازل 
حيـث صـدر مـن الجهـة المنوطـة بـه إصـداره وهـي المؤسسـة .. قد انعقدت فيه أركان صـحته  

كما أنه جاء مبنيا علي إقـرار مـن هـذه المؤسسـة بـأن أوضـاعها القانونيـة .. تلقت الحق ابتداءا التي 
هـذا باألضـافة إلـي .. علي هذه األرض بحاجة إلي تصحيح بما يلـزم إعـادة المـال العـام إلـي الدولـة 

ار فضــال عــن إقــرار النياـبـة العامــة بصــحته بموجــب قــر.. كوـنـه صــادر عــن إرادة حــرة وباختـيـار ـتـام 
 .جنائي نهائي بات حائز لحجيته المطلقة 

 أضف إيل ذلك كله 
أن هذا التنازل واكب صحيح القانون الذي يقرر بعدم جواز االنتفاع بالمـال العـام إال بمعرفـة  

 .جهة تحقق نفع عام وليس نفع خاص 

 وحيث أن جامعة النيل اخلاصة 
تحـقــين بـهــا عشـــرات اآلالف ـمــن ليســت منشـــأة ذات نـفــع عـــام وأنـهــا تتقاضـــي مــن الطلـبــة المل 

ومن ثم فال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون من ضمن مقوماتهـا مـال .. الطالب الواحد سنويا 
 .بل ال يجوز أن تكون جميع مقوماتها من المال العام .. عام 

 فالثابت 
رئـــيس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم (عقيـــل بشـــير / مـــن أقـــوال الســـيد  

ومــن تقريــر الرقابــة اإلداريــة وغيــرهم ) وكيــل وزارة االتصــاالت(أيمــن صــادق / تكنولــوجي ، والســيد ال
 عـرائض أمـوال عامـة ٢٠١١ لسـنة ٢٩مما هو ثابت بتحقيقات نيابة األموال العامـة فـي الـبالغ رقـم 

 .عليا السابق اإلشارة إلية 
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 أن الدولة ممثلة يف وزارة االتصاالت 
كمـا قامـت ببنـاء ..  مليـون جنيـه ٦٣ض محـل التـداعي بمـا يزيـد علـي هي التي ابتاعت األر 

 . مليون جنيه ٣٢٥المباني الموجود عليها بتكلفة قدرها 

 بشأن إنشاء اجلامعات ١٩٩٢ لسنة ١٠١السيما وأن املادة األويل من القانون رقم  

 تنص علي أن ) املنشأة يف ظله مجعة النيل(اخلاصة 
 تكون أغلبية األمـوال المشـاركة فـي رأسـمالها مملوكـة لمصـريين يجوز إنشاء جامعات خاصة 

 .، وال يكون غرضها األساسي تحقيق الربح 

 ومن صريح هذا النص 
ــــي المشـــــاركة الشـــــعبية   يتضـــــح أن الســـــمة الـتــــي تميـــــز الجامعـــــات الخاصـــــة أنهـــــا تعتمـــــد عـل

 .للمصريين وال تعتمد علي األموال العامة أو أمالك الدولة 

 ؤكداألمر الذي ي
أن األرض والمباني محل التداعي مملوكة للدولة وهي مال عام فال يجوز قانونـا منحهـا إلـي  

وهــو األـمـر اـلـذي أدركـتـه المؤسســة المصــرية لتطــوير ) .. جامـعـة خاصــة(جـهـة ال تحـقـق النـفـع الـعـام 
ني ومــن ثــم قامــت بالتنــازل نهائـيـا وبغيــر شــروط عــن هــذه األرض وتلــك المبــا.. التعـلـيم التكنولــوجي 

 .للدولة لتحقيق االنتفاع العام بها 

 وهو السبب القانوني 
ومــن ـثـم وافقــت عـلـي التـنـازل المشــار إلـيـه ـثـم .. اـلـذي ارتكـنـت علـيـه القــرارات المطعــون فيهــا  

 .وهي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .. منحت األرض إلي الجهة التي ستحقق النفع العام 

 لعلمية مشروع مصر القومي للنهضة اصاحبة 
وتحقــق مصــلحة عامــة .. وأموالهــا أمــوال عامــة .. فهــي هيـئـة ذات شخصــية اعتبارـيـة عامــة  

 .حيث أنها .. وهي النهوض بالعلم والتكنولوجيا لدي أنباء الوطن عامة دون تميز 

 تتلقي منهم مصروفات ال 
افهم بــل أنهــا تقــدم خدمــه عامــة وهــدفها ســامي وهــو تخــريج جيــل مــن العلمــاء تقــوم علــي أكتــ 

وترقي بهـذا الـوطن إلـي مصـاف الـدول المتقدمـة فـي هـذه .. النهضة العلمية والتكنولوجية في مصر 
 .المجاالت 
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 ومن ثم 
يتجلــى ظـــاهرا مشــروعية الـقــرارات المطعــون عليـهــا بمــا يجـعــل الــدعوتين األصـــليتين ـقــائمتين  

 .علي غير سند صحيح من الواقع والقانون 

 حـىت القـرار ٣٠٥ارات املطعون عليها بدءا بـالقرار رقـم أن مجيع القر: السند الثالث 

وهي اسـرتداد أمـالك الدولـة .. ت حتقيق مصلحة عامة غ ابت٢٠١١ لسنة ١٣٦٦

من اجلهات الغري مستحقه هلا ومنحها إيل جهة عامـة تهـدف لتحقيـق منـافع 

 .عامة 

 للقرار اإلداري

 .. وثانيهمـــــا.. تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة : أولهمـــــا هـــــدفان  

 .تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع إلصدار هذا القرار
 حممد انس جعفر بأن / ويف هذا اخلصوص قال د 

القاعـــدة أن القـــرارات اإلداريـــة جميعهـــا وبغيـــر اســـتثناء يجـــب أن تســـتهدف تحقيـــق المصـــلحة  
العامــة ، كمــا أن هنــاك قاعــدة أخــري تضــاف إلــي هــذه القاعــدة وتكملهــا وتقضــي بوجــوب اســتهداف 

 ات اإلدارية تحقيق األهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجاالت المحددة لها القرار
 )٣٣٦ الوسيط في القانون اإلداري ص –محمد انس جعفر / د(

 ويف هذا اخلصوص قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن 
ا ولـو كانـت إذا عين المشـرع غايـة محـددة ، فإنـه ال يجـوز لمصـدر القـرار أن يسـتهدف غيرهـ 

 .هذه الغاية تحقق مصلحة عامة 
 )٥٥٠ مجموعة نعيم ص ١٦/٢/١٩٨٠ بتاريخ ١٠٠٩المحكمة اإلدارية العليا الطعن (

 كما قضت بأن 
صحة القرار اإلداري تتحـدد باألسـباب التـي قـام عليهـا ومـدي سـالمتها علـي أسـاس األصـول  

تيجـة التـي انتهـت إليهـا وبحـث ذلـك يـدخل الثابتة في األوراق وقت صـدور القـرار ومـدي مطابقتهـا للن
في صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقـانون والتأكـد مـن مشـروعيته وأنـه ينبغـي 

 .تحقيق مصلحة عامة 
 )٢٦/٣/١٩٦٦ بتاريخ ٥٦٥ ص ١١ ق مكتب فني ٧ لسنة ٤٤٤الطعن (
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 ملا كان ذلك 
ليتين قد ابتغت تحقيق غاية هي االسـمي وكانت القرارات المطعون عليها في الدعوتين األص 

عـلـــي اإلطــــالق وهــــي اســــترداد األمــــالك العامــــة مــــن األشــــخاص والجهــــات الـتـــي ال تســــتحق قانوـنـــا 
 المطعـون ٢٠١١ لسـنة ٣٥٦ ، ٣٠٥وهذه الغاية تحققت بال جـدال مـن القـرارين .. الحصول عليها 

جامعـة ( جهـة غيـر مسـتحقة لهـا حيث استردت الدولة بموجبهما أمالكها التـي منحـت إلـي.. عليهما 
 ).النيل الخاصة

  بشأن اجلامعات اخلاصة ١٩٩٢ لسنة ١٠١فالثابت أن مفاد القانون 
ـقـد اشــترط ـفـي مادـتـه األوـلـي أن تـكـون الجامعــات .. المنشــأة ـفـي ظـلـه جامـعـة النـيـل الخاصــة  

 .أو أغلبها علي األقل من المصريين .. الخاصة برؤوس أموال المصريين 

  الذي من شأنه رفع العبء عن كاهل الدولة وهو األمر

 وهذه هي الغاية من السماح بإنشاء جامعات خاصة 
ٕأمــــا إذا ســــمح للجامعــــة الخاصــــة الحصــــول عـلـــي أراضــــي الدوـلـــة وأمالكهــــا وانشــــاء جامعــــة  

 .فال تكون غاية المشرع قد تحققت بل تكون قد خولفت مخالفة جسيمة .. عليها

  املاثل وهذا هو عني احلال يف النزاع
منحــت جامعــة خاصــة أراضــي وأمــالك للدولــة تكلفــت .. حيــث أنــه بــإجراءات معيبــة وباطلــة  

 .عليها مبالغ تجاوزت األربعمائة مليون جنيه مصري بإيجار أسمي قدره جنيه واحد للفدان سنويا 

 األمر الذي كان يستلزم اختاذ اإلجراءات والتدابري القانونية 
وهــو مــا قــد كــان بالفعــل بإصــدار .. ك الممنوحــة لمــن ال يســتحق حيــال اســترداد هــذه األمــال 
 .رئيس مجلس الوزراء /  من السيد ٢٠١١ لسنة ٣٥٦ ، ٣٠٥القرارين 

 ملا كان ذلك 

 من أجلي صور حتقيق املصلحة العامة أنه وحيث 

 هي احملافظة علي املال العام واألمالك العامة 
 بنـقـــل ٢٠١١ لســــنة ١٠٠٠ر الـقـــرار رـقـــم وهــــو مــــا تحـقـــق بمــــا ال ـيـــدع مجــــاال للشــــك بإصــــدا 

اإلشــراف والواليــة علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي إلــي صــندوق تطــوير التعلــيم التــابع لمجلــس 
حتى يتولى الحفاظ عليهـا لحـين اتخـاذ القـرار األمثـل بشـأن االنتفـاع بهـا وتحقيـق مصـلحة .. الوزراء 

 .عامة عليها 
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 وبالفعل 
ة مجـلـس اـلـوزراء بإحـيـاء المشــروع الـقـديم المقــدم إليهــا مــن عــام قامــت الدوـلـة ممثـلـة فــي رئاســ 
لمــا رأت فيــه ـمــن تحقــق للمصـــلحة العامــة الحقيقـيــة ..  وهــو مشــروع زوـيــل للنهضــة العلمـيــة ١٩٩٩

 .والفعلية 

 ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ومن ثم أصدرت القرار 
للبـدء فـي تنفيـذ .. بمنح األرض والمباني محل التـداعي إلـي مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا  

ٕوانمـــا مـــن شـــأنه تحقـيــق .. مشـــروعها الـقــومي اـلــذي ال شـــك أـنــه ال يهـــدف إـلــي تحقـيــق أرـبــاح مالـيــة 
علـي رأسـها النهـوض بـالوطن علميـا وتكنولوجيـا وتخـريج أجيـال .. مصالح عامة جمة ال حصر لهـا 

فــرة علميــة مــن العلمــاء والنوابــغ ينطلقــون فــي كــل ربــوع الــوطن ناشــرين علمهــم وخبــراتهم محققــين ط
 ،وتكنولوجية في كافة المجاالت 

 وقد كان 
 :حيث أنشأت مدينة زويل صرحها العلمي والتكنولوجي الذي ينقسم إلي ثالث أقسام  

 : القسم األول 
 :ويتضمن المعاهد البحثية التخصصية اآلتية  
 .ويضم مركز دراسات الشيخوخة واألمراض المصاحبة لها .. معهد للعلوم الطبية  -١
 .ويضم مركز الكترونيات وأجهزة النانون .. د علوم النانو والمعلومات معه -٢

 .ويضم مركز التصوير والتصنيع الميكروسكوبي .. معهد التصوير والمرئيات  -٣

 .معهد الطاقة والبيئة والفضاء  -٤

 .معهد علوم االقتصاد والشئون الدولية  -٥

 .معهد التعليم الخيالي  -٦

 ز الفيزياء النظرية ويضم مرك.. معهد العلوم األساسية  -٧

 أما القسم الثاني 
 .فهو جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  

 والقسم الثالث 
وهو الكيان الذي يلتقي عنده العلم والتكنولوجيا مـع احتياجـات .. ويتمثل في هرم التكنولوجيا  

 .السوق المحلي والعالمي للصناعات التكنولوجية المتطورة 
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  أن كل صاحب صناعة حيث
تحقيقـا .. له أن يستعين بنتائج األبحاث والتجارب العلميـة والتكنولوجيـة فـي تطـوير صـناعته  

 .للمزيد من األرباح وزيادة الناتج القومي 

 واجلدير بالذكر 
األمــر .. أن جميــع هــذه األقســام تقــدم خــدماتها للمصــريين دون مصــروفات أو أعبــاء ماليــة  

 .حق المصلحة العامة لجميع فئات المجتمع دون تمييز الذي تحقق معه وب

 ومما تقدم مجيعه 
يتضـــح وبجـــالء أن الدولـــة ســـعت وبحـــق مـــن خـــالل القـــرارات المطعـــون عليهـــا نحـــو تحقيـــق  

ــــذي يجعـــــل قراراتهـــــا مصـــــونة مـــــن الطعـــــن التفاقهـــــا وصـــــحيح القـــــانون  المصـــــلحة العامـــــة األمـــــر اـل
العامــة والتــي اســتلزم المشــرع توافرهــا فــي القــرارات والمشــروعية ولكونهــا صــدرت لتحقيــق المصــلحة 

 .اإلدارية

 : السند الرابع 

أن هذه القرارات الطعينة مل متس مثة مصاحل عامة ومل تنـل مـن مثـة مراكـز  

حيث أن الثابت أن األرض واملباني حمل التداعي ظلت مهملـة منـذ عـام .. قانونية 

 خلاصة أو متارس عليها مثة نشاط  دون أن تتسلمها جامعة النيل ا٢٠١١ حىت ٢٠٠٦
وأكـدنا حقيقـة ال مـراء فيهـا وال تأويـل وهـي أن جامعـة النيـل الخاصـة لـم تتسـلم .. أوردنا سلفا  

 .األرض والمباني محل التداعي ولم تمارس عليها ثمة نشاط ولو ليوم واحد 

 وقد تعددت الدالئل علي ذلك 

 الدليل األول 
 عـرائض أمـوال عامـة ٢٠١١ لسـنة ٢٩ تمت في البالغ رقم انه من مجريات التحقيقات التي 

رئـيس مجلـس (عقيـل بشـير/ أن كافة من تم سـؤالهم أمـام النيابـة وعلـي األخـص مـنهم السـيد .. عليا 
) كيـل وزارة االتصـاالت(أيمن صادق / والسيد ) أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي

 .وتقرير هيئة الرقابة اإلدارية )  مباحث األموال العامةمفتش(عبد الظاهر عجينة / والسيد 

 أمجعوا علي أن 
وأـنـه عـلـي .. المؤسســة أو جامعــة النـيـل الخاصــة ـلـم يتســلما األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي  

 األخص الجامعة لم تمارس علي األرض والمباني ثمة نشاط وأنها تمارس نشاطها منذ إنشائها عام 



 ١٣٤

 . الكائن بالقرية الذكية B2ل المبني  حتى اآلن من خال٢٠٠٦

 وهو األمر الذي يؤكد 
كمـا .. أنه لم يترتب لهذه الجامعة أو طالبها ثمة مراكز قانونية علي أرض ومباني التـداعي  

 .ورد زعما بصحيفتي الدعوتين األصليتين 

 الدليل الثاني 
بق وأن ـقـــاموا ســــ.. أن بعضــــا ممــــن وصــــفوا أنفســــهم ـبـــأنهم طــــالب بجامعــــة النـيـــل الخاصــــة  

وقــد تحــرر عــن هــذه الواقعــة المحضــر رقــم .. باقتحــام مدينــة زويــل وزعمــوا بــأنهم كــانوا حــائزين لهــا 
 . حيازات كلي جنوب الجيزة ٢٠١٢ لسنة ٢٧٧ إداري الشيخ زايد المقيد برقم ٢٠١٢ لسنة ٢١٩٧

 وعقب إجراء النيابة العامة للتحقيقات 
جهــــــــات المعنيــــــــة قــــــــررت عــــــــن طريــــــــق فــــــــي هــــــــذا المحضــــــــر وســــــــؤال جميــــــــع أطرافــــــــه وال 

تمكـــين مدينـــة زويـــل مـــن األرض والمبـــاني محـــل التـــداعي ومنـــع .. المحـــامي العـــام /السيدالمستشـــار
 .تعرض جامعة النيل الخاصة أو القائمين عليها أو التابعين لها من التعرض للمدينة في ذلك 

 ومن هذا القرار 
 وجـود ثمـة حيـازة لجامعـة النيـل علـي أرض يتجلى ظاهرا أنه قد ثبت لدي النيابة العامة عـدم 

رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة (عقيـل بشـير / وهو مـا يتفـق ويعضـد أقـوال السـيد .. ومباني التداعي 
وغيره ممن تم سؤالهم أمام نيابة األموال العامة العليـا والمشـار ) المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي

 .إليهم سلفا 

 :الدليل الثالث 
ـلــــــم تكـتــــــف بجمـــــــاع ـمــــــا تـقــــــدم وـلــــــم ـتــــــرتض بـقــــــرار الســـــــيد ..  النـيــــــل الخاصـــــــة أن جامـعــــــة 

 :بل طعنت عليه كالتالي .. المحامي العام أنف الذكر /المستشار
 مســـتعجل أكتـــوبر والتـــي قضـــي برفضـــها النعـــدام ٢٠١٢ لســـنة ٣٠٠بموجـــب الـــدعوى رقـــم  -١

لحجيتـه وعنوانـا األمر الذي يجعلـه حـائزا .. وحيث لم يتم الطعن علي ذلك الحكم .. سندها 
 .للحقيقة فيما قضي به 

 مسـتعجل أكتـوبر التـي قضــي برفضـها لعـدم قيامـهـا ٢٠١٢ لســنة ٢٧٥بموجـب الـدعوى رقـم  -٢
وهــذا الحكــم ـقـد ـتـم تأيـيـده اســتئنافيا فــي .. عـلـي أســباب تـنـال مــن ـقـرار التمكــين المشــار إلـيـه 

  .٢٤/١١/٢٠١٣ مستأنف مستعجل الجيزة بجلسة ٢٠١٣ لسنة ١٥٣االستئناف رقم 

 



 ١٣٥

 ملا كان ذلك 
وحـيـث كاـنـت لهــذه األحكــام المشــار إليهــا الحجـيـة المطلـقـة ـفـي إثـبـات انعــدام وجــود أي حـيـازة  

 .لجامعة النيل الخاصة علي األرض محل التداعي 

 وأنها مل يسبق هلا 

ممارسة ثمة نشاط عليها ومن ثم لم يترتب لهـا أو ألي مـن  

 ض أو تلك المباني ة علي هذه األرأي مراكز قانوني.. طالبها 
 ومن ثم 

يتجـلـى ظــاهرا أن القــرارات المطعــون عليهــا لــم تمــس ثمــة مصــالح أو مراكــز ألي شــخص أو  
جهة األمر الذي يؤكد صحتها ونفاذها بما ال ينال منه مزاعم وأباطيل المدعين أصليا والتـي جـاءت 

 .مرسلة ومخالفة للثابت بالمستندات الرسمية التي زخر بها ملف التداعي 

 احملور الثالث للدفاع 

ثبوت أحقيـة مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا يف كافـة طلباتهـا يف الـدعوى 

الفرعية لثبوت صحة كافة القـرارات الصـادرة واإلجـراءات املتخـذة لتصـل األرض 

 الـذي أرسـي هلـا ٢٠١٢ لسـنة ١٦١عالوة علي صدور القرار بقانون رقـم .. إليها 

 جديدا علي أرض ومباني التداعي ال جيوز املساس به ولطالبها مركزا قانونيا 
عــالوة علــي جمــاع مــا ســبق إيضــاحه تفصــيال وتأصــيال مــن ثبــوت صــحة ومشــروعية ونفــاذ  

 الـتـي كــان مــن شــأنها أن ـتـم اســترداد ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥القــرارات أرقــام 
يحـقـق عليهــا المصــلحة العامــة وهــي ـثـم منحهــا لمــن يســتحقها و.. أمــالك الدوـلـة مــن غـيـر مســتحقيها 

 ..مدينة زويل 

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١فقد صدر القرار بقانون رقم 
ليرســي لمديـنـة زوـيـل وطالبهــا والعــاملين بهــا مراكــز قانونـيـة جدـيـدة عـلـي أرض ومـبـاني محــل  

 .التداعي ال يجوز بأي حال من األحوال المساس بها 

 

 

 



 ١٣٦

 وإيضاح ذلك تفصيال يف العناصر اآلتية 

 نصر األول الع

 بإنشـاء مدينـة ٢٠/١٢/٢٠١٢ بتـاريخ ٢٠١٢ لسنة ١٦١صدور القرار بقانون رقم  

زويل للعلوم والتكنولوجيا جاعال مـن األرض واملبـاني حمـل التـداعي مقـرا رئيسـيا 

للمدينة وهو ما يعد مركـزا قانونيـا وحقـا مكتسـبا جديـدا هلـذه املدينـة علـي أرض 

 .ومباني التداعي 

 رر بقضاء احملكمة اإلدارية العليا أن فاملق.. بداية 
القرارات اإلدارية التي تؤكد حقا أو مركز شخصيا لألفراد ال يجوز المساس بها بعد فوات  

الميعاد المقرر إللغائها إعماال لدواعي المصلحة والتي تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه 
عينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري أن يولد حقا للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة م

 .علي القرار الصحيح 
 )٥/٩/٢٠٠١ع جلسة . ق ٤٥ لسنة ٦٤٥٠المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التـي تـتم تحـت سـلطانه أي فـي الفتـرة مـا بـين تـاريخ  

تطبيقه الزمني فيسري القانون بأثر مباشـر علـي الوقـائع والمراكـز ٕالعمل به والغائه ، وهذا هو مجال 
 .التي تقع أو تتم بعد نفاذه 

 )٣٠/١/٢٠٠١ع جلسة .  ق ٤٣ لسنة ٤١٢٤الطعن رقم (
 )٣/٢/٢٠٠١ع جلسة . ق ٤٥ لسنة ٣٢١الطعن رقم (

 وحيث أن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه .. هذا 
 .عل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية الوضع الشرعي الذي يج 

 وقد اجته الفقهاء حول مسألة تعريف احلق املكتسب أو املركز القانوني إيل اجتاهني 

 : االجتاه األول 
ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــام القضـــاء كالفقيـــه  
Planiol والعميد Ripert .  

 : واالجتاه الثاني 
 حاول تحديد تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الذي ال يجوز للقاضي أن يمسه بسوء  



 ١٣٧

 .أو يسلبه من صاحبه 

 وميكن تعريف احلق املكتسب يف القانون اإلداري بأنه .. هذا 
 .وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون  

 :واملراكز القانونية نوعان 

  :ول النوع األ
المراكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن  

 .مضمون المراكز القانونية محدد بإجراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة 

 : النوع الثاني 
مراكــــز قانونـيـــة فردـيـــة ، يطـلـــق عليهــــا المراكــــز القانونـيـــة الشخصــــية للدالـلـــة عـلـــي طابعهــــا  

 .الشخصي 

 واخلالصة 
أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  

 .لألسانيد والقوانين 

 ملا كان ذلك
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم الفقهيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي واقعــات النــزاع الــراهن يتجلــى  
 للعلـوم والتكنولوجيـا زويـلة الحقوق التـي اكتسـبتها مدينـة  بأن كافأنه علي الفرض الجدلي.. ظاهرا 

 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥عـلـــي األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي بموجــــب الـقـــرارات اإلدارـيـــة أرقــــام 
 ) .والفرض علي خالف الحقيقة (أنها يشوبها شائبة  ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦

 إال أن
فـقـــد أنشــــأ حـقـــا .. ورـيـــة  الصــــادر مــــن رـئـــيس الجمه٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  

 .مكتسبا ومركزا قانونيا جديدا للمدينة علي أرض ومباني النزاع 

 ذلك أن
محـــل الطعـــن هـــذا الـقــرار بـقــانون منـبــت الصـــلة تمامـــا عـــن كاـفــة الـقــرارات اإلدارـيــة الســـابقة  
فعـلـي ـفـرض .. ـلـم يـكـن مترتـبـا عليهـا حـتـى يمـكـن الـقـول بـأن ـمـا بـنـي عـلـي باطـل فـهـو باطــل الماثـل و

فـإن القـرار بقـانون المـذكور لـم يصـدر مترتبـا عليهـا وال معتكـزا علـي مـا جـاء .. ن تلك القرارات بطال
 .بل صدر مستقال قائما بذاته وأنشأ حقا قانونيا مكتسبا جديدا للمدنية ال يجوز المساس بها .. بها 



 ١٣٨

 السيما وأن هذا القرار اتفق مع صريح القانون 

  بشأن اهليئات العامة علي أن ١٩٦٣ لسنة ١٦قد نصت املادة األويل من قانون ف
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو  

 .خدمة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية 

 كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 
 : اآلتية يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات 

 .ومركزها اسم الهيئة  -١

 .الغرض الذي أنشئت من أجله  -٢

 .بيان األموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة  -٣

 .ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  -٤

 ونفاذا لصريح هاتني املادتني

نـصـت  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١قــم رـئـيس الجمهورـيـة القــرار بـقـانون ر/ فـقـد أصــدر الســيد  

 مادته األويل علي أن 

 للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة زويــلتنشــأ مدينــة  

..� +F9���א�;���aزא
������) مشـروع مصـر القـومي للنهضـة العلميـة(مستقلة غير هادفة للـربح 
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 ومن ثم 

.. ح هـذا الـقـرار اسـم الهيـئـة بشـكل جـلـي وصــريح وضــ أفقـد 

بأنهـا .. فضال عـن أنـه أوضـح مقـر هـذه المدينـة ومركزهـا 

 .األرض واألبنية محل التداعي 
وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وحقا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع  

 فإن وجود المدينـة حاليـا علـي أرض ..ن عليها حاليـا المطعوال ينال منه القرارات اإلدارية السابقة 

 ســالف اـلـذكر وـلـيس ـمـن الـقـرارات ٢٠١٢ لســنة ١٦١الـتـداعي مســتمدا ـمـن الـقـرار بـقـانون رـقـم 

 .طعون عليها الم



 ١٣٩

 وهذا هو
 .المركز القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به  

 ذلك أنه
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 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
أـنـه ال يجــوز ـبـأي حــال مــن األحــوال المســاس مــا تـقـدم يتجـلـى ظــاهرا ٕاعـمـاال ونـفـاذا لجمــاع و 

 .ينة زويل علي األرض والمباني محل التداعي بالمركز القانوني والحق المكتسب الجديد لمد

القـرار بقـانون زويل للعلوم والتكنولوجيـا مبجـرد صـدور أن مدينة : عنصر الثاني ال

ـة ذات شخـصـية اعتبارـيـة عاـمـة وأمواـهلـا باـتـت  ٢٠١٢لـسـنة  ١٦١رـقـم  هيـئ

مـن  )٨٧(املـادة صـريح نـص وأمالكها أمواال عامة ال جيوز املسـاس بهـا عمـال ب

 دني ملالقانون ا

  من التقنني املدني علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
تعتـبــر أمـــواال عامـــة ، العقـــارات والمنقـــوالت التـــي للدوـلــة أو لألشـــخاص االعتبارـيــة العامـــة ،  -١

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قـرار مـن الـوزير 
 .المختص

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

 وفيما تقدم استقر الفقه علي أن 
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 
فالتنفـيـذ عـلـي األمــوال المملوكــة للدوـلـة ـيـؤدي .. ـلـذلك يكــون التنفـيـذ علـيـه غـيـر جــائز التصــرف فـيـه و

 .إلي اإلخالل بهيبة الدولة ويمس الثقة المفروضة فيها 



 ١٤٠

 ١٧٦ ص ٢٨١ طريق التنفيذ بند – ، عبد الحميد أبو هيف ١١٢ ص ١٣٤بند .. محمد حامد فهمي (

 )  وما بعدها٢٣٦ ص ٢١١ ، أحمد أبو الوفا بند ١٢  ص١٣نظام التنفيذ بند .. ،عبد الباسط الجميعي 

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص 
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 
موضـوع إجــراءات الحجـز مـن األـمـوال العامـة فـال يجــوز الحجـز عليهـا ماداـمـت بـذلك تعتبـر األرض 

 .محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة 
 )٨١٦ ص ١٩ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض (

 ملا كان ذلك
 للعـلـوم زوـيـل اـلـذي أنشــأ مديـنـة ٢٠١٢ لســنة ١٦١ مــواد وبـنـود الـقـرار بـقـانون رـقـم ءوباســتقرا 

 ولوجي تحت مسمي والتكن

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

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

 وهو ما يضحي ظاهرا معه
وأموالها وأمالكها من عقارات أو .. دينة هيئة عامة تابعة للدولة وبالضرورة أن باتت الم 

 .منقوالت هي أمالكا عامة 

 واألمالك العامة
ذلك أنها .. ال يجوز بأي حال من األحوال التنفيذ عليها أو الحجز عليها أو المساس بها  

 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 

 وهو ما يقطع
المباني محل التداعي وهي مملوكة لهيئة عامة إذ باتت ه ال يجوز المساس باألرض وبأن 

 .أمواال عامة غير جائز نزعها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 

 



 ١٤١

أن مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا مبجـرد اسـتالمها لـألرض : العنصر الثالـث 

 قامـت بـإجراء تعـديالت إنشـائية ٢٠١١/ ١/١١واملباني حمل التـداعي بتـاريخ 

دسية يف املنشآت واملباني وقامت بشـراء وتركيـب أجهـزة ومعـدات وآالت وهن

وهـو .. تكلفت يف شرائها وتركيبها مئات املاليني من اجلنيهات من املال العام 

 األمر الذي يقطع بعدم جواز املساس باملدنية من قريب أو بعيد 

 فإن الثابت .. بداية 
باســــــــتالمها بـتـــــــاريخ ت مديـنـــــــة زوـيـــــــل أن األرض والمـبـــــــاني محــــــــل الـتـــــــداعي حينـمـــــــا قاـمـــــــ 

 كانـــــت عبـــــارة عـــــن أرض صـــــحراوية مقـــــام عليهـــــا المبـــــاني بـــــدون أي تشـــــطيبات أو ١/١١/٢٠١١
 .تجهيزات 

 ومن ثم وعلي الفور 
ـفـي إجــراءات التشــطيبات والتجهـيـزات الالزـمـة لبداـيـة ممارســة المديـنـة نشــاطها ت المديـنـة ـبـدأ 

غـــرض قـــام بـــإجراء تعـــديالت إنشـــائية وهندســـية فـــي ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا ال.. التعليمـــي والبحثـــي 
 .المباني 

 وذلك لتتناسب 
مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه  

 .الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييرها 

 وذلك تأسيسا للعديد 
ت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـانو ، عـلـوم مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاال 

 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

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

 هذا وباكتمال التجهيزات 

 مباشرة العمل يف ملدينة دأت ب
األبحاث تجري حاليا داخل المعامل فيما يخص المشاكل الحيويـة داخـل جمهوريـة أن حيث  

 .والتي تشمل أمراض الشيخوخة ، مرض السكر ، مرض الفشل الكبدي والكلوي.. مصر العربية 
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 واجلدير بالذكر 
 بحـثــا علمـيــا لعلـمــاء المديـنــة ـفــي تســـعة وثالـثــونأنــه ـفــي هـــذه الفـتــرة القصـــيرة ـقــد ـتــم نشـــر عــدد      

 .ؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم ون مثالثأكثر من لدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في ا

 هذا باإلضافة 
حيـــث تقـــدم  ٢٠١٣/٢٠١٤دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي قبلـــت أول إلـــي أن المدينـــة  

.. لعــام علــي شــهادة الثانويــة العامــة هــذا الاللتحــاق بهــا اآلالف مــن الطلبــة والطلبــات ممــن حصــلوا 
 . طالب وطالبة ممن يتميزون بالكفاءة ٢٩٢م اختيار عدد منهم توالذين 

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثابـــت وـبــال مـــراء ومـــن خـــالل األوراق والمســـتندات أن تلـــك التجهـيــزات واالعـــدادات  

) مـــائتي مليـــون جنيـــه( مليـــون جنيـــه ٢٠٠واألجهـــزة والمعـــدات قـــد تكلفـــت حتـــى اآلن مـــا يزيـــد علـــي 
 . أموال الدولة وأموال السادة المتبرعين المهتمين بأمور الوطن ونهضته العلمية جميعها من

 وليس هذا كل شيء 

 ثل خطورة جسيمة املساس باملدينة ميبل أن 

  أي شخص ميس بها علي صحة وحياة 

 بل وباملنطقة احمليطة باملدينة بالكامل 
تـــوي علـــي مـــواد شـــديدة الخطـــورة ذلـــك أن المعامـــل والمراكـــز البحثيـــة الموجـــودة بالمدينـــة تح 

مـــواد .. تحتـــاج إلـــي متخصصـــين علـــي درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة للتعامـــل معهـــا ومـــن هـــذه المـــواد 
، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــة ) أحمــاض وأمــالح(مســرطنه ومشــعة ، مــواد كيمائـيـة خطيــرة 

العهـدة وتخضـع إلشـراف شديدة االنفجار التي تم منحها للمدينة علي سبيل ) نيتروجلسرين(من مادة 
 .وهي عهدة تسلمتها المدينة بالملليجرام لفرط خطورتها .. األمن الوطني بوزارة الداخلية 

 أضف إيل ذلك كله 
العمـل بالمدينـة هـو مصـدر رزقهـم ..  وخمسـون موظفـا تي أن المدينة بها ما يقـرب مـن مـائ 

 . وراء المدينة األوحد أي أن ثمة مائه وخمسون أسرة مصرية يتكسبون رزقهم من

 هذا فضال 
عــــن الســــادة المدرســــين والعلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ الــــذين نأمــــل فــــي  

 االستفادة من علمهم ونبوغهم لتحقيق صالح هذا الوطن بدال من أن يتم اختطافهم لخارج البالد 



 ١٤٣

 .لالستفادة منهم 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
 وذلــك المديـنـة المســاس بهــذه  ـتـام ـتـوافر اســتحالة قاطعــة تحــول دون يضــحي ظــاهرا وبجــالء 

 :للدواعي السابق سردها تفصيال والتي نوجزها فيما يلي 
ففـــي حالـــة نزعهـــا .. أن ثمـــة أجهـــزة ومعـــدات بالمدينـــة بالغـــة الدقـــة والحساســـية تـــم تركيبهـــا  -١

 .) وتمثل مال عام(وهي أجهزة بماليين الجنيهات .. سيعرضها ذلك للتلف 

أن ثمة غـرف فائقـة النظافـة تـم تجهيزهـا لمنـع دخـول ذرات التـراب إليهـا وهـذا التجهيـز تكلـف  -٢
 .من المال العام مبالغ طائلة 

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

أن تجهـيـزات واعــدادات المديـنـة تكلـفـت عـلـي الدوـلـة والمتـبـرعين مــا جــاوز مــائتي ملـيـون جنـيـه  -٤
 .دة بالضياع مهد

خطورة شديدة علي األرواح سواء للقائمين بالتنفيذ أو األشخاص المجاورين للمدينـة هناك أن  -٥
لوجــود عناصــر مشــعة ومــواد قابلــة لالنفجــار بــل شــديدة االنفجــار فضــال عــن مــواد حمضــية 

 .شديدة الخطورة 

لتشـــرد وخمســـون موظـــف يعمـــل بالقريـــة مهـــددين باتي وخمســـون أســـرة يعولهـــا مـــائتي أن مـــائ -٦
 .وضياع مصدر رزقهم 

ـبــاحثين مـــن صـــفوه العقـــول النابغـــة فـــي مصـــدر العـــالم العلمـــاء والمدرســـين والعدـيــد مـــن الأن  -٧
 .سيهجرون الوطن لو تم هدم هذا الصرح 

أن الغاية من هذه المدينة وذلك المشروع ليس الربح وال االستثمار وال الكسب بأي شـكل مـن  -٨
ال .. ـبـالتعليم والتكنولوجـيـا وهــو هــدف وطـنـي ـقـومي ٕوانمــا الغــرض هــو النهــوض .. األشــكال 

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

 ملا كان ذلك 

 ومما تقدم مجيعه 
يتجـلــى واضـــحا مـــدي األضـــرار الجســـيمة الـتــي ســـتلحق بالمشـــروع برمتـــه وـبــاألموال العامـــة  

كنولوجـيــة ـفــي مصـــر إذا مـــا ـتــم هـــدم هـــذا الصـــرح وأـمــوال المتـبــرعين وبمســـتقبل النهضـــة العلمـيــة والت
 .العمالق المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن 



 ١٤٤

 !ويف املقابل فما هي األضرار التي قد تلحق جبامعة النيل ؟
 .كونتفإن اإلجابة علي هذا التساؤل بمنتهي الوضوح .. حسبما أسفرت األوراق والحقائق  

 ال شيء 

 الذكية إذ أنها متارس نشاطها بالقرية 

 B2باملبني 
فاسـتمرارها علـي هـذا النحـو لـن يضـر بهـا ..  حتـى اآلن ٢٠٠٦هذا منذ بداية نشاطها في و 

 .في شيء 

  وبالبناء علي ذلك 
فقــد أضـــحي ظـــاهرا أن حجـــم األضـــرار المادـيــة والمعنويــة الـتــي ســـتلحق بالمديـنــة ـمــن جـــراء  

 .تمثل إضرار بالمال العام .. المساس بها 

  : العنصر الرابع

اكتساب طلبة وطالبات مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مراكز قانونية علـي  

 .األرض واملباني حمل التداعي ال جيوز املساس بها 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 
 أن الحـــق اـلــذي يكتســـب فـــي ظـــل قاعـــدة تنظيمـيــة عامـــة يكـــون بتطبيقهـــا تطبيـقــا فردـيــا يتوـلــد 

 .لصاحب الشأن مركزا قانونيا خاصا ، وهذا المركز هو الذي ال يجوز المساس به إال بقانون
 )٨/١/١٩٥٣المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم          جلسة (

 كما قضت بأنه 
أن القرار الصادر من الجهة اإلدارية بالترخيص للطالب بمطحنة متنقلة قـد صـدر منهـا بنـاء  

يرية ، ومن ثم يكون القرار المذكور قد صـدر صـحيحا مـن سـلطة متخصصـة فـي علي سلطتها التقد
 .حدود اختصاصها ويصبح حقا مكتسبا لصاحبه ال يجوز المساس به 

 )١٣/٥/١٩٦١المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم      جلسة (

 ملا كان ذلك 
 ١٣٦٦الـقـرار رـقـم وكاـنـت الـقـرارات اإلدارـيـة محــل اـلـدعوتين األصــليتين وعـلـي األخــص منهــا  
 الصـــادر عـــن رئاســـة مجلـــس الـــوزراء بمـــنح مدينـــة زويـــل الحـــق فـــي اســـتخدام األرض ٢٠١١لســـنة 

 .والمباني محل التداعي وفي ممارسة نشاطها عليها 
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  ٢٠١٢ لسنة ١٦١رقم وكذا القرار بقانون 
ئيسـي الصادر عن رئيس الجمهوريـة بإنشـاء مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا وجعـل مقرهـا الر 

 .هو األرض والمباني محل التداعي 

 قد أنشأت لطالب مدينة زويل 
ذلـك أن هـؤالء الطـالب ال يـد .. مراكز قانونية ال يجوز بأي حـال مـن األحـوال المسـاس بهـا  

وكل ما اقترفـوه فـي هـذا الشـأن .. لهم في النزاع الدائر حاليا حول األرض والمباني محل التـداعي 

 .جهة اإلدارية والقرارات الصادرة عنها أن وثقوا في تصرفات ال

 األمر الذي يقطع 
بعدم جواز المساس بهؤالء الطلبة الذين التحقوا بمدينة زويل منذ بداية العام الدراسي الحـالي  
.. ٕ وانتظمــوا فــي الدراســة وفــي تلقــي المحاضــرات وأداء االمتحاـنـات واجــراء األبحــاث ٢٠١٣/٢٠١٤

 .ا ال يجوز المساس به بما يكسبهم حقا ومركزا قانوني

 ملا كان ذلك 
ومـن جمـلـه ـمـا تـقـدم جميـعـه يتجلـى ظــاهرا أحقـيـة مديـنـة زوـيـل فـي كاـفـة الطلـبـات المـبـداة منـهـا  

 .بدعواها الفرعية التي جاءت في مجملها مواكبة لصحيح الواقع وصريح القانون 

 بناء عليه 

 وقرة تلتمس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من عدالة اهليئة امل

 إعداد التقرير مبا يتفق مع ما يلي 

 ق ٦٦ لسنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩يف الدعوتني األصليتني رقمي : أوال 
بعــدم قبولهمــا شــكال لرفعهمــا بعــد الميعــاد المقــرر قانوـنـا والنتفــاء صــفة ومصــلحة رافعيهــا فــي  -١

 .أقامتها 

الخاصـة إلـي جامعـة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن تحويل جامعة النيـل  -٢
 .أهلية النتفاء القرار اإلداري السلبي 

 برفض الدعوتين بحالتهمـا النعـدام سـندهما فـي الواقـع والقـانون مـع إلـزام المـدعين األصـليين  -٣
 .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 يف الدعوى الفرعية : ا ثاني
 .شكال ) الطلبات العارضة(قبول الدعوى الفرعية  ب-أ
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 المحـــرر فيمـــا بـــين هيئـــة المجتمعـــات ٢٠/٩/٢٠٠٤الن عقـــد البيـــع االبتـــدائي المـــؤرخ  بـــبط-ب
لمخالفتـه ) مشـترية(وبـين وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات ) بائعـة(العمرانية الجديدة 

مــع مــا ..  والئحـتـه التنفيذـيـة ١٩٩٨ لســنة ٨٩الصــارخة لـقـانون المناقصــات والمزاـيـدات رـقـم 
 .ثار يترتب علي ذلك من أ

 بإلـغـاء الـقـرار الســلبي الصــادر عــن وزارة التضــامن االجتـمـاعي باالمتـنـاع عــن حــل المؤسســة –ج
وتصــفية أموالهــا  .. ٢٠٠٣ لســنة ١٧٧٧المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي المقيــدة بــرقم 

 مع ما يترتب علي ذلك من أثار 
 لسـنة ٣٠٢صـادرة بـالقرار رقـم  القضاء بعـدم مشـروعية البـاب التاسـع مـن الالئحـة التنفيذيـة ال-د

 بمــا يترتــب علــي ذلــك مــن ٢٠٠٩ لســنة ١٢ عــن قــانون الجامعــات الخاصــة األهليــة ٢٠١٠
 .أثار أهمها عدم جواز تحويل الجامعة الخاصة إلي جامعة أهلية 

 أحقيــة مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجـيــا فــي األرض والمبــاني محــل التــداعي إعمــاال للـقــرار -هـــ
   . ومنع تعرض جامعة النيل أو غيرها للمدينة في ذلك ٢٠١٢ لسنة ١٦١بقانون رقم 

  وكيل مدينة زويل                  
 

                                                                        المحامي بالنقض
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  ق قضاء إداري      لسنة    الدعوى رقم 

 ٢٠١٤/  /   رها جلسة احملدد لنظ
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 املوضوع
 ٣٠٥قـرارين الصـادرين عـن رئاسـة مجلـس الـوزراء رقمـي دعوى بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء ال 

 بمدينـة – علي حـد زعمهـم – وتمكين المدعيين من دخول المبني الخاص بهم ٢٠١١ لسنة ٣٥٦، 
ٕالشــيخ زايــد ، والــزام رئــيس الجامعــة بإعــادة انتخــاب مجلــس أمنــاء الجامعــة طبقــا لمــا يقــرره القــانون 

 . ٢٠٠٦ لسنة ٢٥٥وقرار رئيس الجمهورية رقم 

 الوقائع 
أقـــام المـــدعون دعـــواهم الراهنـــة فـــي غيبـــة مـــن المتـــدخل الهجـــومي صـــاحب الحـــق األصـــيل  

واألوحــد علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي متعمــدين عــدم اختصــامه فيهــا لضــمان عــدم إيضــاح 
ولتخلـــو لهـــم الســـاحة ليرتلـــون المـــزاعم واألباطيـــل وحجـــب .. الحقـــائق المثبتـــة بـــاألوراق والمســـتندات 

لحملـهــــا ـبــــالغش والـتــــدليس عـلــــي إصـــــدار حـكــــم مـنــــاهض للواـقــــع .. يقــــة عـــــن عداـلــــة المحكـمــــة الحق
ـثــم يتغـنــون ـبــه ـفــي أروـقــه اإلعـــالم ويرـتــدون رداء المقهـــورين مـقــررين عـلــي .. والمســـتندات والـقــانون 

وهــو األمــر الــذي ينــاهض الواقــع .. خــالف الحقيقــة بــأنهم يفترشــون أروقــة الشــوارع دون مــأوي لهــم 
ائق الثابـتـة بالمســتندات الدامـغـة والـتـي تؤكــد النـقـيض ـمـن تـلـك االدعــاءات الـتـي ال تجــد ويخــالف الحـقـ

 .لها صدي باألوراق 

  ليس أدل علي ذلك و

 من احلقائق التالية  

 : احلقيقة األويل 
قـد تنـازال ) المنشئة للجامعـة(أن جامعة النيل والمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي 

وهـــذا التـنــازل يعتـبــر فاســـخا لحـــق  .. وط عـــن األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعينهائـيــا وبغـيــر شـــر
  .٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢االنتفاع وعقد اإليجار األسمى الممنوح لهما بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

  :احلقيقة الثانية 
نة  لسـ٢٩أن هذا التنازل قد اتخذته نيابة األموال العامة العليا سندا وركيزة لحفـظ الـبالغ رقـم 

وهــو ـبـالغ ـبـالتربح واإلضــرار بالـمـال الـعـام ـكـان مـقـدما ضــد ..  عــرائض أمــوال عامــة علـيـا ٢٠١١

 مكـرر ١١٨إال أنـه إعمـاال للمـادة  .. جامعة النيل الخاصة والمؤسسة المذكورة والقـائمين عليهمـا
زل أصـــدرت النياـبــة ـقــرار ـبــأال وجـــه إلقاـمــة اـلــدعوى الجنائـيــة عـقــب التـنــا.. ب ـمــن ـقــانون العقوـبــات 

 .وهذا القرار بات نهائيا حائزا لقوة األمر المقضي فيه .. المشار إليه 
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  :احلقيقة الثالثة 
ـلـــم يتســــلما األرض والمـبـــاني مـحـــل أن جامـعـــة النـيـــل الخاصــــة أو المؤسســــة المنشــــئة لهــــا 

بشـير عقيـل /وهـو مـا أقـر بـه السـيد ..  ولم يمارسا ثمة نشـاط بهـاولم يدلفا إليها ليوم واحـدالتداعي 
 .في تحقيقات النيابة في البالغ أنف الذكر ) رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤسسة سالفتي الذكر(

 : احلقيقة الرابعة 
الوحيـد الـذي أقـر ) رئيس مجلـس أنـاء جامعـة النيـل الخاصـة(بشير عقيل / لم يكن السيد أنه 

ـة ٕوانمــا تأكــد ذـلـك مــن خــالل ـقـرا.. بعــدم اســتالم األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي  ـة الوزارـي ر اللجـن

المشكلة لحل أزمة جامعة النيل ، وكذا تحريات مباحث األمـوال العامـة العليـا ، وكـذا تقريـر هيئـة 

وجمــيعهم أقــروا بعــدم اســتالم جامعــة  .. الرقاـبـة اإلدارـيـة ، هــذا فضــال عــن وكـيـل وزارة االتصــاالت
 .النيل الخاصة لهذه األرض والمباني ولم تمارس عليها أي نشاط 

 :قيقة اخلامسة احل
بـات ظـاهرا وبجـالء .. بثبوت عدم استالم هذه الجامعـة لـألرض والمبـاني محـل التـداعي أنه 

ـي  عــدم اكتســاب ثمــة حـقـوق أو مراـكـز قانونـيـة لهــذه الجامعــة أو طالبهــا أو أي مــن تابعيهــا عـل

 .ند وذلك علي عكس المزاعم واألباطيل التي يرتلونها دون س .. األرض والمباني محل التداعي

  : احلقيقة السادسة
أن جامـعـة النيـل الخاصــة تـمـارس نـشـاطها أن الثابـت بـاألوراق بـمـا ال يـدع مجــاال آلي شـك 

 وذلـك مـنـذ ـبـدء ممارسـة نشــاطها ـفـي  بالقرـيـة الذكـيـة2Bعـلـي وـجـه االـسـتمرار واالـسـتقرار ـبـالمبني 
 ووزارة التعلـــيم وهـــو األمـــر الـــذي أكدتـــه وزارة االتصـــاالت..  وحتـــى اآلن دون انقطـــاع ٢٠٠٧عـــام 

واـلـذين أـكـدوا أن جامـعـة النـيـل الخاصــة ممنوحــة حــق انتـفـاع عـلـي .. ٕالعــالي وادارة القرـيـة الذكـيـة 

.. وهــو األمــر الــذي يهــدم ســند الــدعوى الراهنــة  ..  متــر مربــع١٣٦٥ البــالغ مســاحته 2Bمبنــي 
 .ويؤكد فساد ما رددته وسائل اإلعالم نقال عن مشاهد مناهضة للواقع 

  :السابعة احلقيقة 

يتـراوح أن عدد طالب جامعـة النيـل الخاصـة أنه قد تأكد من المستندات المقدمـة 

وهــم يتخــذون مــن القريــة الذكيــة مركــزا فــي العــام  طالــب ٢٥ طالــب إلــي ١٣مــا بــين 

لدراساتهم مقابل المصروفات الباهظة التي يقوم بسدادها كل منهم والتي تزيد عن سبعين ألـف جنيـه 
 وهو أيضا ما يؤكد أن ..  األمر الذي يؤكد فساد ما يدعيه المدعيين بدعواهم وهو.. في العام 
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 .الدعوى الراهنة قد أقيمت من غير سند من القانون والواقع 

 :احلقيقة الثامنة 
أن جامعة النيل جامعه خاصـة تتقاضـي مصـروفات سـنوية تزيـد عـن سـبعون ألـف جنيـه مـن  

ل الـتــي اخـتــارت خـيــرة أبـنــاء مصـــر إلعـــدادهم كعلمـــاء الطاـلــب عـلــي النـقــيض تمامـــا مـــن مديـنــة زوـيــ
 .للمستقبل دون أي مصروفات تذكر 

 :احلقيقة التاسعة 
أنـه ألول ـمـرة ـفـي تـاريخ مصــر أن ـيـتم تخصـيص أرض ومـبـاني لجامـعـة خاصـة األـمـر اـلـذي  

 .يؤكد عدم مشروعية القرارات الصادرة للجامعة وعدم دستوريتها 

 :احلقيقة العاشرة 
تكـون .. التنازل الـذي صـدر مـن جامعـة النيـل والمؤسسـة طواعيـة مـنهم واختيـارا أنه بموجب  

إذ أن هـــذا التـنــازل والـقــرار اـلــذي صـــدر ـمــن النياـبــة .. الـقــرارات الســـابقة عـلــي التـنــازل عديـمــة األـثــر 
فقـــد أصـــبح هـــذا القـــرار كاشـــفا لعـــدم .. بـــاألمر بـــأال وجـــه إلقامـــة الـــدعوى بنـــاء علـــي هـــذا التنـــازل 

منشــئا ومؤكــد لصــحة .. رارات الســابقة علـيـه والصــادرة لجامعــة النـيـل والمؤسســة أيضــا مشــروعية القــ
 .القرارات الصادرة لمدينة زويل 

 احلقيقة احلادية عشر 
أنــه بموجــب القــرارات الصــادرة لمدينــة زويــل والتأكيــد علــي مشــروعيتها فقــد اســتقرت المراكــز  

ذين اجتــازوا مرحلــة التعلــيم األولــي باالمتحانــات القانونيــة للطــالب الــذين يدرســون اآلن بالجامعــة والــ
أحمـد زويـل / التي تفوقوا فيها علي أنفسهم واثبتوا للعـالم قـدرة وكفـاءة العـالم المصـري الكبيـر الـدكتور

 .علي اختيارهم علماء للمستقبل 

 وحيث تعمد املدعون إخفاء أمر هذه الدعوى املاثلة .. هذا 

  عدالة اهليئة املوقرةعن املتدخل هجومي حىت ال يقدم إيل

 احلقائق أنفة الذكر مبستنداتها الدامغة 
إال أن إرادة اهللا تعــالي شــاءت أن يعـلـم المـتـدخل هجومـيـا ـبـأمر هــذه اـلـدعوى وهــي ـفـي الرمــق 

فمـا كـان مـن المتـدخل سـوي أن مثـل .. حيث كانت محجـوزة للحكـم أمـام الـدائرة السادسـة .. األخير 
األـمـر اـلـذي ـقـررت .. ة وشـرح لـهـا دواعــي تدخـلـه وصــفته فـي الـنـزاع بوكيـل عـنـه إـمـام عداـلـة المحكـمـ

 .معه المحكمة الموقرة 
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 . لنظرها ٢٠/١٠/٢٠١٣إعادة الدعوى للمرافعة وحددت جلسة :  أوال
 .ٕالتصريح لمدينة زويل باتخاذ إجراءات تدخلها الهجومي واعالن طلباتها الهجومية :  ثانيا

 وبالفعل 
خــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة وتــدخل فــي الــدعوى الراهنــة بموجــب قــام المتــدخل هجوميــا بات 

صــحيفة اســتوفت شــرائطها القانونـيـة شــارحا مــن خاللهــا صــحيح واقعــات الـتـداعي وفـقـا لمــا هــو ثاـبـت 
 .بما يوضح أن ما أورده المدعون في دعواهم األصلية يخالف الحقيقة واألوراق .. باألوراق 

 ع حيث أن حقيقة واقعات هذا النزا

 ختلص يف النقاط اآلتية 
علـي جـائزة نوبـل  .. أحمـد زويـل/ السيد األسـتاذ الـدكتور  حصل ١٩٩٩في غضون عام   -١

وأحـدث .. وذلـك الختـراع سـيادته كـاميرا تعمـل بسـرعة الفيمتـو ثانيـة .. العالمية فـي الكيميـاء 
ميـاء والعلـوم  ثـورة فـي علـم الكي– حسبما صرحت األكاديمية السويدية الملكيـة للعلـوم –بذلك 

 .المرتبطة به علي مستوي العالم 

هو في األصل مصري وعاشق لتـراب .. أحمد زويل / وكان العالم الجليل  .. لما كان ذلك  -٢
فقد أراد أن تكون مصر هي مركز الثورة العلمية ومحطة انطالقهـا إلـي العـالم .. هذا الوطن 
عـة علميـة وتكنولوجيـة ضـخمة علـي ومن هنا ولدت لديه فكرة إنشـاء مدينـة وجام.. الخارجي 

أرض مصــر تكــون معــول هــدم للركــود والتخلــف العلمــي الــذي تعــاني منــه مصــر منــذ عقــود 
وفــي الوقــت ذاتــه تكــون اللبـنـة األولــي فــي بنــاء مســتقبل علمــي وتكنولــوجي لمصــر .. طويـلـة 

 .لتنطلق من خاللها إلي أفاق التقدم واالزدهار 

ـا لهــذه اآلمــال العريضــة -٣ زويــل فكرـتـه هــذه عـلـي الســلطات / قــد عــرض اـلـدكتور ف .. وتحقيـق
لدرجــة أنــه قــد .. فقابلــت مشــروعه بترحــاب وحمــاس شــديدين .. الســيادية فــي مصــر آنــذاك 

قطعــــة أرض مــــن أمــــالك الدوـلـــة إلنشــــاء .. زويــــل / أصــــدرت أوامــــر علـيـــا  بمــــنح اـلـــدكتور 
 .مشروعة القومي والوطني عليها 

 –فــي مديـنـة الشــيخ زاـيـد ) ثالثماـئـة فــدان(فــدان  ٣٠٠فقــد ـتـم تخصــيص مســاحة  .. وبالفـعـل -٤
 . الجيزة إلقامة المشروع العمالق أنف الذكر –أكتوبر 

زوـيـل بوضــع حجــر األســاس لمشــروعه اـلـوطني /  ـقـام عالمـنـا الجلـيـل ١/١/٢٠٠٠وبـتـاريخ  -٥
) رئــيس مجلــس الــوزراء آنــذاك(عــاطف عبيــد / وذلــك بحضــور كــال مــن الــدكتور .. القــومي 

وزيـــر (مفيـــد شـــهاب / واـلــدكتور ) وزيـــر اإلســـكان آنـــذاك( إبـــراهيم ســـليمان محمـــد/ واـلــدكتور 
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وزيــــــر االتصــــــاالت (أحمــــــد نظيــــــف / والــــــدكتور ) التعلــــــيم العــــــالي والبحــــــث العلمــــــي حينئــــــذ
 ) .والتكنولوجيا

زويـل فـي مسـألة التورـيـث / ونظـرا لظـروف سياسـية ـتـتلخص فـي آراء الـدكتور .. وعقـب ذلـك -٦
 .إهمال مشروعة ووأده في مهده آنذاك فقد صار .. ورفضه التام لها 

ـــل ـمـــن عــــامين فـقـــط-٧  فقــــد ـتـــم ســــلب فكــــرة ٢٠٠٢وتحدـيـــدا ـفـــي غضــــون عــــام  .. وبـعـــد أـق
وزـيـر (أحمــد نظـيـف / إذ عـقـد اـلـدكتور .. وتحريفهــا عــن مســارها الصــحيح .. زوـيـل /اـلـدكتور

 سـوي فمـا كـان منـه.. العزم علي تأمين مستقبله عقب الخروج من الوزارة ) االتصاالت وقتها
وذهـــب يخطـــط ويـــدبر لـــذلك دونمـــا أن .. أن ســـلب فكـــرة إنشـــاء جامعـــة خاصـــة للتكنولوجيـــا 

حينمـا أجـري .. فكانت البدايـة .. يتكلف هو أو شركائه جنيها واحدا في إنشاء هذه الجامعة 

لـوزارة االتصـاالت خصـص طالبـا منـه أن ي) آنـذاك(وزير اإلسكان /اتصاال هاتفيا مع السيد

 .نشاء جامعه عليها  فدان إل١٢٣ عن ال تقلقطعة أرض 

ـد تخصــيص كتابــا رســميا وزيــر اإلســكان  أرســل إلـيـه ١٠/٧/٢٠٠٢وبـتـاريخ وعـلـي الفــور  -٨ يفـي

 تـــم تـــدقيق المســـاحة ليتبـــين أنهـــا تبلـــغ ٣/٩/٢٠٠٢وبتـــاريخ .. قطعـــة األرض محـــل النـــزاع 
وفــي غضــون شــهر ديســمبر  ..  متــر مربــع٥٣٣٦٤ر٥٩٣ فــدان أي مــا يعــادل ١٢٧ر٠٣٢

أي بإجمــالي )  جنيــه١١٨ر٧٥( تــم االتفــاق علــي أن يكــون ســعر المتــر المربــع قــدره ٢٠٠٢
ثالـثـــة وســــتون ملـيـــون وثالثماـئـــة ســــبعة وخمســــون أـلـــف ومــــائتي ( جنـيـــه ٦٣٣٥٧٢١٠مبـلـــغ 

 حتـــى ٢٠٠٣علـــي خمســـة أقســـاط بدايـــة مـــن ســـدادها وتـــم االتفـــاق علـــي .. ) وعشـــرة جنيـــه
٢٠٠٧.  

 وهنا جتدر اإلشارة 
�	���א
	��א����������
���ن��ن���وط������ ��

���ض���(����א���	���
���ض���ن�������)�א
�ن����ون�א

و��!� ���وز�א
$�+�*��א(�ض��و���������)�ل��&�������
���א
%$�ص��و�����"����	��

�.�0��1/�وא���ن�א
%$�ص�و�	د�/دאد����ل�-��,�

ت أحمـد نظيـف بإنشـاء مؤسسـة أهليـة طبقـا لقـانون الجمعيـا/ وعلي الجانب األخر قام السـيد  -٩
وـقـــام ) المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي(والمؤسســــات األهلـيـــة أطـلـــق عليـهـــا 

 لسـنة ٢٢١ وتم منحها صفة النفع العام بـالقرار رقـم ٢٠٠٣ لسنة ١٧٧٧بإشهارها تحت رقم 
 .كان من سيادته العضو المؤسس رقم واحد فيها  وقد ٢٠٠٤
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 النظام األساسي هلذه املؤسسة من خالل و
 تهـــدف نحـــو تنميـــة المهـــارات اإلداريـــة إنشـــاء جامعـــة أهليـــةأن مـــن ضـــمن أهـــدافها ورد بـــ 

 .والعلمية والتكنولوجيا 

 :ملحوظة  
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 والمخطــط يســير وفـقـا لمــا هــو مــدبر ـلـه ـفـاألرض ـقـد وجــدت وســددت ثمنهــا وزارة إـلـي هـنـا -١٠
 مليـون مائـةكما بدأت في إنشاء المباني بما تجاوز قيمتـه أربع.. االتصاالت من المال العام 

 .جنيه أخري وجميعها من أموال وزارة االتصاالت 

 كما مت إنشاء 
للـزعم .. تكنولوجي تحت ستار قـانون الجمعيـات األهليـة المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ال 

 !!!!.بأنها ال تهدف لتحقيق ربح مالي 

 ومل يتبق سوي همزة الوصل بني األرض واملباني 

 وبني املؤسسة املذكورة 
أحـمــد نظيــف ـقــد ـتــولي منصــب رـئــيس مجـلــس /  كــان الســـيد ٢٠٠٦فـفــي غضـــون ـعــام  -١١

 ٢٠٠٦ ليـنـة ٣٧٢يصــدر الـقـرار رـقـم ) قي المخطــطتحقيـقـا واســتكماال لـبـا(ـفـإذا ـبـه .. اـلـوزراء 
 :الذي تضمن اآلتي 
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 وباستقراء هذا القرار 
يتجلى أنه باطل ومعدوم ومعيب باغتصاب السـلطة ألنـه كـان يجـب أن يصـدر عـن رئـيس  

 بشـأن التصـرف فـي أمـالك ١٩٥٨ لسـنة ٢٩الجمهورية طبقا للمادة األولي من القـانون 

 أهمها أنه ال يجوز إيجار .. فضال عن أنه معيب بعيوب عدة أخري .. لمجان الدولة با
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 .األرض إال بعد عشر سنوات من تخصيصها وهو ما لم يتم االلتزام به  

 لسـنة ٢٥٥رئيس الجمهورية تحت رقم /  صدر قرار السيد ١٥/٧/٢٠٠٦وبتاريخ  .. هذا -١٢
صالح المؤسسة المصرية لتطوير وذلك ل..  بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النيل ٢٠٠٥

وذلك بالمخالفة للقانون الذي يوجب استكمال مقومـات الجامعـة قبـل .. التعليم التكنولوجي 

 . صدور هذا القرار

 وباملخالفة للنظام األساسي هلذه املؤسسة 
إنشــاء جامـعـة أهلـيـة وـلـيس جامعــة إذ أن مــن أهــداف المؤسســة الــواردة بنظامهــا األساســي  

 ذلــــك لــــم تعــــن هــــذه المؤسســــة نحــــو تصــــحيح أوضــــاعها وتعــــديل نظامهــــا ومــــع .. خاصــــة
 .األساسي

فـقــد أعلـنــت جامعـــة النـيــل عـــن بداـيــة ..  صـــدور ـقــرار رـئــيس الجمهورـيــة األخـيــر وبمـجــرد -١٣
 .وذلك بالمخالفة للقانون أيضا ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ (يالدراسة بدءا من العام الدراس

 ولكن ليس علي األرض واملباني املمنوحة هلا 

 بالقرـيــة الذكـيــة الـتــي ـتــم اســـتئجاره 2Bلـكــن ـفــي المبـنــي و 

 .لتمارس الجامعة نشاطها فيه 
 وحتى اآلن والجامعة المذكورة تمارس نشـاطها بـالمبني أنـف الـذكر ولـم ٢٠٠٧عام ومنذ  -١٤

 .تباشر ثمة نشاط علي األرض محل النزاع 

 وهو ما يؤكد خمالفة الغرض املخصصة ألجله األرض 
 يـنــاير ـتــم فـــتح مـلــف جامعـــة النـيــل وتبيـنــت الحكومـــة مـــا ـبــه مـــن ٢٥ وبقـيــام ـثــورة .. هـــذا -١٥

لـم تمـارس هي جامعـة خاصـة وأهمها أن جامعة النيل .. ٕمخالفات وأخطاء قانونية وادارية 

ثمــة نشــاط علــي األرض محــل النــزاع منــذ تخصيصــها وأن إجــراءات التخصــيص معيبــة 

  رية لتطوير التعليم التكنولوجي صولم تتسلمها رسميا من المؤسسة الم.. ومخالفة للقانون 

 وإزاء هذه املخالفات الواضحة 

قام مجلس أمناء المؤسسـة المـذكورة بالتنـازل عـن األرض  

 .لصالح الدولة تنازال نهائيا غير مشروط 

بقـبـــول ـهـــذا ..  مــــن رئاســــة مجـلـــس اـلـــوزراء ٢٠١١ لســــنة ٣٠٥صــــدر الـقـــرار  .. وهـنـــا -١٦



 ١٥٦

بقـبـــول التـنـــازل ـعـــن المـبـــاني  ٢٠١١ لســــنة ٣٥٦وأعقبـــه بإصــــدار قـــرار رـقـــم  .. التـنـــازل

بنـقـل اإلشــراف عـلـي  ١٠٠٠وـتـم صــدور القــرار رقــم ..  الموجــودة عـلـي األرض والتجهـيـزات

  .األرض والمباني المذكورة من وزارة االتصاالت إلي صندوق تطوير التعليم

  الذي قرر ١٣٦٦وأخريا صدر القرار رقم 
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 كما تضمنت املادة الثانية من هذا القرار 
بصــفته رئيســا لمجلــس  .. زويــلأحمــد / موافقــة علــي التــرخيص للســيد األســتاذ الــدكتور ال 

 للعلـــوم والتكنولوجيـــا بالتعامـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة وغيرهـــا مـــن زويـــلاألمنـــاء لمدينـــة 
األشخاص المعنوية العامة والخاصة إلنجاز كافة اإلجراءات الالزمة الستكمال المقومات 

ة للمدينــة علــي أن تعــرض هــذه التعــامالت علــي مجلــس األمنــاء الماديــة والمعنويــة الالزمــ
 .للمراجعة واالعتماد 

 ـتــم تســـليم األرض والمـبــاني محـــل ١/١١/٢٠١١وبـتــاريخ  .. ونـفــاذا لـهــذا الـقــرار األخـيــر -١٧
 للعلـــوم والتكنولوجيـــا علـــي مـــرآي ومســـمع مـــن الجميـــع داخـــل وخـــارج زويـــلالتـــداعي لمدينـــة 

 .١١/١٢/٢٠١١ستالم الرسمي المؤرخ وقد تحرر عن ذلك محضر اال.. مصر 

 لـم يطعـن طـاعن عـلـي ٢٠١٢ وحتـى منتصـف عــام ١/١١/٢٠١١ ومنـذ تـاريخ االـسـتالم -١٨
 .ا وعدم قبول الطعن عليهاثمة قرار من القرارات المشار إليها سلفا علي نحو يؤكد تحصنه

  وآخـرين الـدعوى رقـمحمدي الفخرانـي/ سيد  أقام ال٢٠١٢ في غضون شهر ابريل إال أنه -١٩
 ٣٥٦ ، ٣٠٥طعنـا علـي القـرارات أرقـام  ق أمام محكمة القضاء اإلداري ٦٦ لسنة ٢٣٢٤٩

 الصادر عن مجلس الوزراء وغيرها من الطلبـات المعدومـة ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠، 
 .السند من الواقع أو القانون أو المستندات 

بالطلـبـات ري  ق قضــاء إدا٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠ أقامــت جامعــة النـيـل اـلـدعوى رـقـم وعـقـب ذـلـك 
لـدعويين ليصـدر فيهمـا حكمـا اهـاتين وقررت المحكمـة المـوقرة ضـم .. الموضحة سلفا أيضا 

 .واحدا
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أصــدر .. وتجــدر اإلشــارة إلــي أنــه أبــان تــداول النــزاع أمــام المحكمــة اإلداريــة العليــا  .. هــذا - ٢٠
تــه  الــذي تضــمن فــي ماد٢٠١٢ لســنة ١٦١القــرار بقــانون رقــم رئــيس الجمهوريــة / الســيد
 : األولي

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علميـة بحثيـة "  

ة للـــربح فـــذات شخصـــية اعتباريـــة عامـــة مســـتقلة غيـــر هاد

و��*!�������������) مشــروع مصــر القــومي للنهضــة العلميــة(
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 " .ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخري 
 رار ومن خالل هذا الق

يتضــح وبجــالء تــام أـنــه مــنح لمدينــة زوـيــل حقــا مكتســبا جدـيــدا ومركــزا قانونيــا عـلــي األرض  
مستقل تماما عن ثمة حقوق أو مكتسبات مسـتمدة مـن القـرارات المطعـون .. والمباني محل التداعي 

وهــو مــا يؤكــد عــدم مشــروعية وضــع جامـعـة النـيـل الخاصــة عـلـي .. عليـهـا باـلـدعوتين ســالفتي اـلـذكر 
ومشــــروعية وضــــع مدينــــة زويــــل القــــانوني علــــي هــــذه األرض .. رض والمبــــاني محــــل التــــداعي األ

 .والمباني 

 وعقب مجاع ما تقدم .. هذا 
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 وهو ما يعدم سند الدعوى الراهنة 
ويجعلهـــا جـــديرة بعـــدم القبـــول شـــكال وموضـــوعا وذلـــك كلـــه علـــي النحـــو الـــذي نشـــرف ببيانـــه 

 :تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 
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 الدفاع 

 متهيد وتقسيم 
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 :  احملور األول
وـفــــي .. ويتضـــــمن اـلــــدفوع الشـــــكلية الـتــــي تـنــــال مـــــن اـلــــدعوى األصـــــلية .. اـلــــدفاع الشـــــكلي 

 .بيان أوجه قبول التدخل الهجومي لمدينة زويل شكال .. المقابل 

 :  احملور الثاني
أحقـيــة المــدعيين فيمــا يربــوا إليــه ـمــن طلبــات جــاءت فــي مجملـهــا بيــان أســباب ودالئــل عــدم 

 .مخالفة للواقع والقانون والحقائق المثبتة بالمستندات 

 : احملور الثالث
بـيــان أحقـيــة مديـنــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا ـفــي األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي واســـتقرار 

 .مركزها القانوني عليها بما ال ينال منه نائل 

  :  الرابعاحملور
المعــــد قبــــل .. بيــــان أوجــــه الصــــواب ، وأوجــــه القصــــور فــــي تقريــــر هيئــــة مفوضــــي الدولــــة 

وقبل أن تقـدم مدينـة زويـل دفاعهـا ومسـتنداتها الـذي قـد يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى .. التدخل 
لـي بما يستوجب إعادة الدعوى إلـي هيئـة المفوضـين إلعـداد تقريـرا أخـر ع.. لدي السادة المفوضين 

 .ضوء ما استجد من حقائق ومستندات أوضحها وقدمها المتدخل هجوميا 
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 احملور األول 

 ت الدعوى األصليةبالدفوع الشكلية التي عا

 والتي جتعلها وحبق مدفوعة بعدم القبول شكال

  ويف املقابل

 أساس طلب قبول التدخل اهلجومي شكال

 : دفع األول ال

كال لرفعهـا مـن غـري ذي صـفة أو مصـلحة لعـدم ش الدعوى األصلية عدم قبول 

الثبوت علي وجه يقيني بأن املدعون من العاملني أو الدارسني جبامعـة النيـل 

السيما وأن املستند الوحيد املقدم منهم يف هذا الشـأن هـو مسـتند .. اخلاصة 

 .عريف ال جيوز االحتجاج به قبل الغري 

 من املستقر عليه فقها وقضاءا أنه 
لقـبــول اـلــدعوى أن تـقــام مـــن ذي صـــفة وأن توجـــه إـلــي ذي صـــفه ، وأال قضـــي بعـــدم يشـــترط  

قبولـهــا لرفعهـــا ـمــن غـيــر صـــفه أو عـلــي غـيــر ذي صـــفة ، فالصـــفة شـــرط الزم لقـبــول اـلــدعوى ســـواء 
 .بالنسبة للمدعي أو المدعي عليه 

 ويكون صاحب صفة
 الـدعوى ضـمن في رفع الدعوى كل صاحب مصلحة من هـذا القـرار المطعـون فيـه إذا كانـت 

 .والية قضاء اإللغاء وكل صاحب حق أثر فيه تصرف جهة اإلدارة 

 ويف ذلك قضي بأن 
 .القانون قد اشترط لقبول دعوى اإللغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة  

 )١٠/٣/١٩٨٧ق جلسة ٢٩ لسنة ١١١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
عـلــــي أوراق التــــداعي الماـثــــل يتضـــــح وبجـــــالء أن وبتطبيــــق المـفــــاهيم القانونـيــــة أنفــــة البـيــــان  

 بأنهم من العاملين والدارسين في جامعة النيـل – بال سند –المدعون قد أقاموا هذه الدعوى زاعمين 
فلـم يقـدم  .. لم يقدم أيا منهم مستند رسمي يفيـد بتـوافر هـذه الصـفة فيـه.. ومع ذلـك .. الخاصة 

 لتأمينات االجتماعية أو أي مستند يشهد علي أنه من العامل أو الموظف عقد عمل أو شهادة من ا
 .العاملين بهذه الجامعة 
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 وكذا مل يقدم أيا 
ممـــن ـيــدعون أنهـــم طلـبــه ـفــي جامعـــة النـيــل الخاصـــة مســـتند رســـمي يفـيــد ـتــوافر هـــذه الصـــفة  

 . أن يقيم هذه الدعوى ويكون صاحب صفة فيها – بفرض صحة ذلك –حتى يتسنى .. فيه 

  وال ينال من ذلك
إذ .. هـذا الكشــف المقـدم ـمـن المـدعين واـلـذي ال يحـمـل ثمـة توقيـعـات أو توثيـق لـمـا دون فـيـه  

ـفـإذا كــان هــذا الكشــف صــحيحا لصــار .. ال يعــدو أن يكــون كشــفا مصــطنعا ال يجــوز االحتجــاج ـبـه 
أمــا وأنــه علــي هــذه الصــورة المبهمــة فــال يعــد .. توثيقــه مــن وزارة التعلــيم العــالي أو أيــة جهــة أخــري 

 .ليال علي أي شيء مدون فيه د

 فاملستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
 .ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير  

 )٨٩٤ ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض (

 ومن ثم 
وحيث ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن الكشف المقدم من المدعين ال يحمل ثمة داللـة علـي  

األمــر اـلـذي يعــدم أي صــفة لهــم ـفـي إقامــة هــذه اـلـدعوى ومــن ـثـم .. امعــة النـيـل الخاصــة انتـمـائهم لج
 .تكون مدفوعة بعدم القبول 

 السيما وأن الثابت باألوراق 

 وأبان إقامة الـدعوى الراهنـة لـم ٢٠١١أنه في غضون عام  

 طاـلـــب ١٣يكــــن عــــدد طــــالب جامعــــة النـيـــل الخاصــــة يتجــــاوز 

وذلــك علــي النحــو الثابــت ) ةثالثــة عشــر طالــب وطالبــ(وطالبــة 

اإلدارة العامـــــــة للجامعـــــــات (مـــــــن كـتــــــاب وزارة التعـلــــــيم العـــــــالي 

 ) .الخاصة
 وحيث أن عدد املدعون يف هذه الدعوى جتاوز تسعني مدعي

األمر الذي يقطع بأنهم ليسوا من ضمن طالب جامعة النيـل الخاصـة كمـا يـدعون بالمخالفـة  
 .ماثلة غير مقبولة شكال لرفعها من غير ذي صفه وهو ما تكون معه الدعوى ال.. للحقيقة 
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  : دفع الثانيال

عدم قبول الدعوى األصلية شكال لرفعهـا مـن غـري ذي صـفة ، ذلـك أن املنـوط  

برفعها ومتثيل جامعة النيل اخلاصة أمام القضاء هـو رئيسـها ولـيس طالبهـا 

 )بفرض صحة هذا الوصف(وموظفيها 

 فاملستقر عليه فقها وقضاءا أنه 
إذا كان صاحب المصلحة شخصـا اعتباريـا كانـت الصـفة فـي رفـع الـدعوى لـذلك الـذي يمثـل  

هــذا الشــخص ـفـي صــالته مــع الغـيـر وتمثيـلـه أـمـام القضــاء ويباشــر اـلـدعوى عـنـه ـمـن يمثـلـه قانوـنـا أو 
 .من يوكله في ذلك 

 )٢٧٩ ص ٢٠٠٠يوسف البهي طبعة / دفوع وعوارض الدعوى اإلدارية المستشار(

 بإنشـاء ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥ من قرارا رئيس اجلمهورية رقم ٩املادة وحيث نصت  

 جامعة النيل اخلاصة علي أن 
رئــيس الجامعــة يمثلهــا أمــام القضــاء وفــي صــالتها بــالغير ويحــل محــل رئــيس الجامعــة عنــد  

 .غيابه مؤقتا أقدم نوابه 

 ملا كان ذلك 
 الماثلـة يتجلـى ظـاهرا أن أيـا مـن وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الـذكر علـي أوراق الـدعوى 

 لســنة ٢٥٥حيــث أن قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم المــدعين ال يملــك الصــفة القانونيــة فــي رفعهــا 

 الصــادر بإنشــاء جامـعـة النـيـل الخاصــة ـقـد حصــر االختصــاص ـفـي تمثـيـل الجامـعـة أـمـام ٢٠٠٦

أو الدارســين ـفـي وـمـن ـثـم ـفـال صــفة للعــاملين فيـهـا .. القضــاء ـفـي رـئـيس الجامـعـة فـقـط دون ـسـواه 
تمثيل الجامعة أو المطالبة بإلغـاء قـرارات إداريـة تخـص هـذه الجامعـة صـاحبة الشخصـية االعتباريـة 

 .الخاصة 

 وال ينال من ذلك 
القول بأن هؤالء المـدعين لهـم بوصـفهم مـن العـاملين والدارسـين بالجامعـة مصـلحة فـي إلغـاء  

 فضال عن عدم ثبوت أن المدعين من  .. د بأنهفإن هذا القول مردو.. القرارين المطعون عليهما 
 .العاملين أو الدارسين حسبما أوضحنا سلفا 
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 فإن 

 احرتام التشريعات والقرارات اجلمهورية وما نصت عليه 

 أمسي وأويل بالرعاية من املصاحل اخلاصة التي يبغيها هؤالء املدعون 

 نطق وياليتها مصاحل عامة وإمنا هي مصاحل خاصة ليس من امل

 خمالفة القوانني والقرارات ألجلها 
ومـن جملـة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا أن الـدعوى الماثلـة إذ أقيمـت مـن غيـر رئـيس .. ومن ثـم  

 .جامعة النيل الخاصة األمر الذي يجعلها جديرة بعدم القبول شكال لرفعها من غير ذي صفة 

 : دفع الثالث ال

ب تـوافره لقبـول الـدعوى قـد علي الفرض اجلديل بأن شرط املصلحة الـذي جيـ 

 بإنشـاء ٢٠١٢ لسـنة ١٦١فإنـه بصـدور القـرار بقـانون رقـم .. توافر حال رفعها 

فإن هذه املصـلحة .. مدينة زويل وجعله األرض واملباني حمل التداعي مقرا هلا 

هـذا فضـال عـن .. تالشت وانتهت مبا يتعني معه عدم قبول الـدعوى تكون قد 

ت الغـري مشـروعة والتـي سـبق إصـدارها للمؤسسـة ثبوت التنازل عن القرارا

وأنه بصريورة هـذا التنـازل نهائيـا ممـن ميلـك .. وجامعة النيل قبل التنازل 

بـات األمـر مؤكـدا علـي عـدم تـوافر الصـفة لـدي .. التنازل ولـه هـذه الصـفة 

 املدعيني 

 من املقرر 
 .. ى وحتى الحكم فيهامنذ رفع الدعوأن شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى يتعين تـوافره  

إال أنـهـا اختـفـت  عـنـد رـفـع اـلـدعوى – الشخصــية المباشــرة –وـمـن ـثـم ـفـإذا مــا ـتـوافرت تـلـك المصــلحة 

 كمــا لــو ســحبت جهــة اإلدارة القــرار المطعــون فيــه بعــد رفــع الــدعوى وتالشــت أثنــاء نظــر الــدعوى
  .صومة منتهيةكان من المتعين القضاء باعتبار الخ.. ومنحت كافة اآلثار المترتبة عليه 

 ويف ذلك استقرت أحكام احملكمة اإلدارية العليا علي أن 
أن يتـوافر ـمـن مـن األمـور المسـلمة أن شــرط المصـلحة الواجـب تحقـقـه لقبـول الـدعوى يتـعـين  

  فإذا انتفت المصلحة عند رفع وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى الفصل فيها نهائيا
 .ناء السير فيها كانت الدعوى غير مقبولة الدعوى أو زالت بعد قيامها وأث

 )٢٣/١٠/١٩٩٣ق جلسة ٣٦ لسنة ٥٥٩الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
وعـلـي الـفـرض الجــدلي ـبـأن ثـمـة مصــلحة قانونـيـة مباشــرة انعـقـدت للمــدعين ـفـي إقاـمـة دعــواهم  
 ٣٠٥ي وعلي الفرض الجدلي بأن هناك أحقية للمدعين فـي المطالبـة بإلغـاء القـرارين رقمـ.. الراهنة 

 . والمطالبة بتمكينهم من األرض والمباني محل التداعي ٢٠١١ لسنة ٣٥٦، 

 فإن هذه املصلحة بفرض وجودها قد اختفت وتالشت متاما

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١بصدور القرار بقانون رقم 
حيـث جعلهـا مقـرا .. الذي أنهي علي أي نزاع أو جدل حول األرض والمباني محل التداعي  

 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا دائما ورئيسيا ل

 تلك املدينة التي أصبحت 

وأموالهـــا وأمالكهـــا أمـــواال .. ذات شخصـــية اعتبارـيــة عامـــة  

 .فال يجوز المساس بها من قريب أو من بعيد .. عامة 
 ولعل هذا القرار بقانون 

ر تمامــا أي يختلــف ويغــاي.. قــد مــنح لمدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مركــزا قانونيــا جديــدا  
 .مركز قانوني قديم كانت المدينة قد اكتسبته علي األرض والمباني محل التداعي 

 لذلك
ذـلــك أن مديـنــة زوـيــل ـلــم تعـــد تســـتند إـلــي .. فـقــد باـتــت اـلــدعوى الراهـنــة ـبــال جـــدوى أو فاـئــدة  

سـتند ٕوانمـا باتـت ت.. القرارات اإلدارية المطعون عليها أو ما يترتب عليها مـن قـرارات أخـري فحسـب 
 ليمنحهـــا مركـــزا قانونيـــا مســـتقر عـلــي األرض والمـبــاني محـــل ٢٠١٢إـلــي قـــانون صـــادر فـــي أواخـــر 

الـتـداعي وجعــل منهــا هيـئـة عامــة ال يجــوز المســاس بأموالهــا وأمالكهــا لمــا ـفـي ذـلـك مــن تعــدي عـلـي 
 .المال العام 

 وحيث كان ذلك 
 هــذه اـلـدعوى الـتـي ال وحـيـث تالشــت تمامــا ونهائـيـا ثمــة مصــلحة للمــدعين ـفـي االســتمرار ـفـي 

ومـن ثـم فقـد ..  المشـار إليـه سـلفا ٢٠١٢ لسـنة ١٦١يجوز أن تحقق أهدافها مع وجود القـانون رقـم 
 .أختفي شرط المصلحة أبان تداول هذه الدعوى بما يستتبع وبالضرورة الحكم بعدم قبولها 
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 هذا فضال 
صــدر ـقـرار النياـبـة العامــة عــن التـنـازل اـلـذي ـتـم ممــن يمـلـك الحــق ـفـي التـنـازل واـلـذي بموجـبـه  

ـبـاألمر بــأال وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائيــة ومــن ثــم فقــد أصــبحت كافــة القــرارات التــي ســبقت التنــازل 
 .وهو األمر الذي يستتبع معه القول بعدم توافر الصفة لدي المدعيين .. عديمة األثر 

 : دفع الرابع ال

املقرر قانونا وذلك لثبـوت عدم قبول الدعوى األصلية شكال لرفعها بعد امليعاد  

 وقـد مت النشـر ١٤/٣/٢٠١١ ، ١٩/٢/٢٠١١صدور القرارين حمل الطعن بتـارخيي 

عنهما وعلم املدعني بهما يقينا ومع ذلك مل تقام هذه الدعوى سـوي بتـاريخ 

  أي بعد الستني يوم املقررة قانونا ٢٦/٦/٢٠١١

 بداية 
ت اإلدارية يتعين أن تقام الـدعوى خاللـه وهـو فقد حدد المشرع ميعاد لرفع دعوى إلغاء القرارا 

بحيــث إذا مــا رفعــت الــدعوى بعــد ذلــك الميعــاد .. ســتون يومــا مــن تــاريخ نشــر القــرارات أو إعالنــه 
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 .صدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم المحكمة أن تت

  من قانون جملس الدولة علي أن ٢٤فقد نصت املادة 
ميعــاد رفــع الــدعوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات اإللغــاء ســتون يومــا مــن تــاريخ نشــر  

أو إعــالن القـرار المطعـون فيـه فـي الجريـدة الرسـمية أو فـي النشـرات التـي تصـدرها المصـالح العامـة 
 .صاحب الشأن به 

 ومن ثم 
 مــن واقعـتـي نشــر أو إعــالن القــرار اإلداري مـنـاط لبــدء بالترتـيـبيتضــح أن المشــرع قــد اتخــذ  

 .سريان مدة الطعن باإللغاء 

 وأضاف إليهما القضاء 
وســيلة ثالثــة تخـلــص فــي عـلــم ذي الشــأن ـبــالقرار اإلداري علمــا كافـيــا نافيــا للجهاـلــة وهــو ـمــا  

 .اليقيني يعرف بالعلم 
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 واملشرع 
بتقريره مواعيد معينة تصبح بعدها القرارات اإلدارية حصينة من اإللغاء ، قد هـدف مـن ذلـك  

إلـــي مصــــلحة عليـــا ، هــــي اســــتقرار األوضـــاع اإلدارـيـــة وعـــدم تركـهـــا معلـقـــة ، ممـــا يشــــيع الفوضــــى 
ماـيـــة واالضـــطراب ـفـــي المحــــيط اإلداري وهــــو األمـــر اـلـــذي يحــــرص المشــــرع علـــي تجنـبـــه توخـيـــا وح

للمصــلحة العاـمـة ، وعـلـي هــذا الوضــع ـفـإن مراعــاة هــذه المواعـيـد يـعـد ـمـن النظــام الـعـام ، واـلـذي مــن 
موجبه تقضـي المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها بعـدم قبـول الـدعوى إذا مـا رفـع إليهـا طعـن قـرار إداري بعـد 

 .فوات المواعيد المقررة 
 )٢٤/١١/١٩٥٩ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٨١حكم في الطعن رقم (

 دير بالذكر واجل
أن المشرع قد نص صراحة علي أن مناط بدء سريان مـدة الطعـن باإللغـاء يتخـذ مـن واقعتـي  

 .النشر في الجريدة الرسمية أو إعالن القرار اإلداري لذوي الشأن 

 وهاتني الوسيلتني 
واجبـتــي التطبـيــق وبالترتـيــب اـلــوارد ـبــالنص وال يســـتعاض عنهمـــا بالوســـيلة الثالـثــة وهـــي العـلــم  

إذ أن هـــذه الوســـيلة الثالثـــة مـــن خـلــق القضـــاء أمـــا الوســـيلتين .. يقيـنــي إال إذا لـــم يتحققـــا بـــاألوراق ال
األولـتـين فهـمـا ـبـنص الـقـانون فهـمـا األوـلـي واألجــدر بالبحــث والتطبـيـق ، ـفـإذا ـلـم ينعـقـدا ـبـاألوراق ـكـان 

 لتبحــث مــدي أمــا إذا ذهـبـت المحكمــة.. للمحكمــة الحــق ـفـي البحــث ـفـي مــدي ـتـوافر الوســيلة الثالـثـة 
فإنهـا تكـون ) النشـر ، اإلعـالن(تحقق العلم اليقيني دونما أن تبحث في الوسيلتين الواردتين بالقانون 

 .قد خالفت القانون 

 فإذا توافر باألوراق إجراء النشر 
فــال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال البحــث فــي تــوافر العـلـم اليقيـنـي تطبيقــا لقاعــدة عــدم جــواز  

 .لقانون االعتذار بالجهل با

 هذا 
وحتــى يحقــق النشــر أثــره فــي بــدء ســريان ميعــاد الطعــن باإللغــاء يجــب أن يســتجمع الشــروط  
 اآلتية 
 .أن يتم النشر بالجريدة الرسمية وال يغني عنه النشر في الجرائد اليومية  -
 .أن يأتي النشر وافيا بحيث يحقق العلم بالقرار المنشور علما كافيا نافيا للجهالة  -

 .ثبات واقعة النشر ، وعبء إثبات ذلك يقع علي عاتق جهة اإلدارة أن يتم إ -



 ١٦٦

 ) وما بعدها٣٧٤ ص ٢٠٠٠ دفوع الدعوى اإلدارية طبعة –سمير البهي / المستشار(

 ومن املستقر عليه قضاءا أن 
النشر يفيد العلم اليقيني بالقرار اإلداري بالنسبة للكافـة طبقـا لـنص القـانون حيـث جـاء الـنص  

مال لكــــل قــــرار إداري تنظيمــــي أو فــــردي ـبـــدون تفريــــق أو تمييــــز ممــــا ال يتــــرك محــــال صــــريحا وشــــا
 .لالجتهاد أو التأويل 

 )١٢/١/١٩٥٤ ق جلسة ٦ لسنة ١٢٠٥ –حكم محكمة القضاء اإلداري (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق التداعي يتجلى ظـاهرا أن القـرار  

أمـا القـرار الثـاني رقـم  .. ١٩/٢/٢٠١١ صادر بتـاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٠٥عون عليه األول رقم المط
 وأن هذين القرارين قد تم النشر عنهما فـي كافـة ١٤/٣/٢٠١١ فقد صدر بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٥٦

وعـلـي األخــص المهتمــين ـبـأمر جامعــة .. الصــحف القومـيـة والخاصــة وعـلـم بهمــا الكاـفـة علمــا يقينـيـا 
ذـلـك أن الـنـزاع ) إذا صــح وصــف المــدعين ـبـذلك(الســيما العــاملين والدارســين بهــا .. خاصــة النـيـل ال

حــول جامـعـة النـيـل الخاصــة واألرض محــل الـتـداعي كــان يشــغل اـلـرأي الـعـام بأســرة لـمـا تنطــوي علـيـه 
اإلجــــراءات التــــي اتخــــذت لتصــــل هــــذه األرض والمبــــاني إلــــي المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم 

ٕتنطوي علي بطالن ومخالفات قانونية وادارية تنم عـن قضـية .. ها إلي جامعة النيل التكنولوجي ومن
 .فساد كبري 

 ومن ثم 
فإن القول زعما بعدم علم المدعين يقينا بالقرارين المطعون عليهما حال إصـدارهما هـو درب  

 .من دروب العبث 

 إال إذا كان هؤالء املدعني 
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 وحيث كان ما تقدم 
 وحـيـث ١٤/٣/٢٠١١وـقـد ـبـات واضــحا أن أخــر الـقـرارين المطـعـون عليهـمـا ـقـد صــدر بـتـاريخ  

أكثــر مــن مائــه يــوم مــن تــاريخ صــدور  أي بعــد ٢٦/٦/٢٠١١كانــت الــدعوى الراهنــة مقامــه بتــاريخ 
 األمر الذي يؤكد عدم قبول الدعوى األصلية شكال لرفعها بعد الميعاد المقرر .. أخر قرار طعين 



 ١٦٧

 .قانونا 

 ملا كان ذلك 
يتجـلـى ظــاهرا مــدي العـيـوب والمطــاعن الشــكلية الـتـي تـنـال مــن قبــول .. ومــن جمـلـة مــا تقــدم  

 . جديرة بعدم القبول الدعوى الراهنة شكال بما يجعلها وبحق

 يف املقابل و

 فقد جاء التدخل اهلجومي ملدنية زويل للعلوم والتكنولوجيا

 بإتباع اإلجراءات القانونية الصحيحة علي حنو جيعله مقبوال شكال

 وذلك لألسباب اآلتية

 : السبب األول 

 .. إمتام إجراءات التدخل اهلجومي عقب قرار عدالة احملكمة بفتح باب املرافعـة 

يف املـدعيني وهو األمر الذي يؤكد مواكبتها لصحيح القانون مبا ينال من زعـم 

 بأن التدخل مت إبان قفل باب املرافعة هذا الشأن 
أن المـدعون قـد تعمـدوا عـدم اختصـام مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا  .. من الجدير بالذكر 

لحقائق أمام عدالة المحكمـة وليخلـو لهـم  لضمان عدم إيضاح ا– كما أشرنا سلفا –في هذه الدعوى 
 .المجال إلبداء ما يعن لهم من أباطيل ومزاعم مخالفة للحقيقة والمستندات 

 ولت هذه الدعوى احيث تد
حـتــى ـتــم حجزهـــا للحكـــم ..  دون عـلــم مـــن مديـنــة زوـيــل ٢٠١٣ حـتــى عـــام ٢٠١١مـنــذ عـــام  
فـمـا .. يـنـة زوـيـل بهــذه اـلـدعوى  وقـبـل هــذه الجلســة بأـيـام قالـئـل اتصــل عـلـم مد٢٥/٨/٢٠١٣لجلســة 

ـكـان منـهـا إال أن تـقـدم وكيلـهـا لعداـلـة المحكـمـة بطـلـب شــارحا ـمـن خالـلـه صــفته وصــلته الوثيـقـة 

وشـفع طلبـه هـذا  .. بالدعوى الراهنة وأنه صـاحب الحـق الوحيـد فـي األرض والمبـاني محـل النـزاع
إال ) اـلـدائرة السادســة(محكمــة فمــا كــان مــن عداـلـة ال.. بالعدـيـد مــن المســتندات المؤكــدة لمــا جــاء ـبـه 

 :أنها قررت اآلتي 
  .٢٠/١٠/٢٠١٣إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة : أوال 
 .التصريح لمدينة زويل باتخاذ إجراءات التدخل الهجومي : ثانيا 

 وبالبناء علي ذلك
 قامت مدينة زويل .. وعقب صدور هذا القرار وبيتوتة باب المرافعة في الدعوى مفتوحا  
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وذـلـــك يمــــا يهــــدر زعــــم .. ذ إجــــراءات الـتـــدخل الهجــــومي ـبـــاإلجراءات المعـتـــادة لرـفـــع اـلـــدعوى باتخــــا
 .المدعيين في هذا الخصوص 

 وهو األمر الذي يؤكد وحبق 
أن إجــراءات الـتـدخل الهجــومي تمــت وـفـق صــحيح الـقـانون وـبـالطريق اـلـذي رســمه وأـبـان فــتح  

 .ين في هذا الخصوص وذلك بما يهدر زعم المدعي.. باب المرافعة في الدعوى 

 : السبب الثاني 

قبول التدخل اهلجومي شكال النعقـاد املصـلحة القانونيـة املباشـرة يف املتـدخل  

 والرتباط طلبات تدخله بالدعوى األصلية ارتباطا وثيقا ال يقبل التجزأة 

  من قانون املرافعات علي أنه ١٢٦فقد نصت املادة .. بداية 
أو طالبـا الحكـم لنفسـه خل في الدعوى منضـما ألحـد الخصـوم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتد 

 .بطلب مرتبط بالدعوى 
ويكون التدخل باإلجراءات المعتادة لرفع الـدعوى قبـل يـوم الجلسـة أو بطلـب يقـدم شـفاهه فـي  

 .الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة 

 والتدخل .. هذا 
فهـو إمـا أن يكـون انضـماميا ..  اإلدارية كشـأنه فـي الـدعوى العاديـة لـه صـورتين في الدعوى 

 ) .هجوميا(ٕواما أن يكون اختصاميا 

 )اهلجومي(والتدخل االختصامي 
ينصــب علــي مطالبــة المتــدخل بحــق لنفســه فــي مواجهــة طــرف الــدعوى ويطالــب بــالحكم لــه  

مصــلحة قانونيــة وحالــة شخصــية ومباشــرة لــذلك فإنــه يتعــين لقبولــه أن يكــون لطالــب التــدخل .. بــه 
 .تبرر طلبه في التدخل 

 )٢٦/٣/١٩٩٤ ق جلسة ٣٨ لسنة ٩٩٣المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (

 كما يتعني 
قـيــام ارتـبــاط ـبــين الحـــق اـلــذي يدعـيــه المـتــدخل وـبــين اـلــدعوى األصـــلية ، وتقـــدير ـتــوافر هـــذا  

 .االرتباط متروك لمحكمة الموضوع 
 )٢٧/٣/١٩٦٦ق جلسة ٨ لسنة ٨٠١رية العليا طعن رقم المحكمة اإلدا(
 )٢١/٤/١٩٩١ ق جلسة ٣٢ لسنة ٣٢٩المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (



 ١٦٩

 هذا 
والـتـدخل الهجــومي هــو بمثاـبـة دعــوى لهــا ذاتيتهــا الخاصــة حـيـث ينطــوي عـلـي طلـبـات جدـيـدة  

 .للمتدخل ينبغي الحكم له بها 
 )٣٨٢ فتحي والي قانون القضاء المدني ص/ د(

 ملا كان ذلك
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 هذا 
 المطعون عليهما أنفي الذكر قد ترتب عليهمـا ٢٠١١ لسنة ٣٥٦ ، ٣٠٥وحيث أن القرارين  

 بنقـــل اإلشـــراف عـلــي األرض والمـبــاني أنفـــة ٢٠١١ لســـنة ١٠٠٠رقـــم األول صـــدور قـــرارين ـتــاليين 
 ٢٠١١ لســــنة ١٣٦٦فـبـــرقم أـمـــا الـثـــاني ) .. الـتـــابع لرئاســــة اـلـــوزراء(صــــندوق التعـلـــيم اـلـــذكر إـلـــي 

 ).رئاسة المتدخل(والقاضي بمنح األرض والمباني لمدينة زويل 

 وحيث أنه نفاذا للقرار األخري 

فقــد تــم تســليم األرض والمبــاني محــل التــداعي إلــي المدينــة  

 حـيـازة ١/١١/٢٠١١المتدخـلـة الـتـي باـتـت حــائزة لهــا مـنـذ ـتـاريخ 

 .قانونية وحتى اآلن 
  ٢٠١٢ لسنة ١٦١وبصدور القرار بقانون رقم 

 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كمشروع قومي 

 جاعال من األرض واملباني حمل التداعي مقرا هلا 

 ال جيوز حبال من األحوال املساس به 
 بما يخولها  .. دينة المتدخلةتمس مصلحة مباشرة للماألمر الذي يجعل الدعوى األصلية  
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مـن .. الحق قانونـا فـي التـدخل فيهـا هجوميـا للحفـاظ علـي مصـالحها والمطالبـة بطلبـات خاصـة بهـا 
 .شأنها منع التعرض لها من قريب أو من بعيد فيما يخص األرض والمباني القائمة عليها 

 ومن ثم 
لتدخل هجوميا في الـدعوى األصـلية يتجلى ظاهرا أحقية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في ا 

وقـبـول ـتـدخلها هــذا شــكال النعـقـاد المصــلحة القانونـيـة لهــا ـفـي ذـلـك وثـبـوت قـيـام االرتـبـاط ـبـين طلـبـات 
 .التدخل وبين الدعوى األصلية 

 وبذلك 
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 احملور الثاني للدفاع 

ـا  ـدعيني فيـم ـة اـمل ـدم أحقـي ـدة لـع ـدالئل املؤـك ـباب واـل ـان األـس يف بـي

 ةيطلبونه يف ختام دعواهم األصـلية التـي جـاءت يف جمملهـا خمالفـ

 الفة للحقائق املثبتة باملستندات للواقع والقانون بل خم

 وذلك كله علي النحو التايل 

 : سبب األول ال

ـة   ـل اخلاـصـة واملؤسـس ـة النـي ـازل جامـع ـوت تـن ـيم ثـب ـوير التعـل املـصـرية لتـط

تنـازال .. عـن األرض واملبـاني حمـل التـداعي ) املنشئة للجامعة(التكنولوجي 

 مشـروعية وضـعهما نهائيا غري مشروطا وإرادة حـره وبـإقرار منهمـا بعـدم

وهو ما يقطـع بصـحة ومشـروعية القـرار رقـم .. علي األرض وخمالفته للقانون 

 . املطعون عليه ٢٠١١ لسنة ٣٠٥
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 ملا كان ذلك 
قد مـنح المؤسسـة .. وزراء  الصادر من رئيس مجلس ال٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وكان القرار رقم  

المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق االنتفاع باألرض محل التداعي بإيجار أسمي لمدة ثالثـون 
 ) .بإيجار واحد جنيه للفدان سنويا(عام 

 وحيث أن 
 هــو المنــوط بــإدارة المؤسســةمجلــس أمنــاء هــذه المؤسســة وفقــا لالئحــة نظامهــا األساســي  

 . القانونية حيالها ٕوابرام كافة التصرفات

 لك املؤسسة وجملس أمنائها  توحيث أن
ٕـتـدرك تمــام اإلدراك أن ثمــة عــوار وبطــالن ومخالفــة للقــوانين والـلـوائح لحــق بتأســيس وانشــاء  

ٕوادراكهــا ـبـذلك جعلهــا ـفـي غـيـر مــأمن مــن المالحـقـة القانونـيـة والمحاســبة .. المؤسســة وجامعــة النـيـل 
  .٢٠١١ يناير ٢٥ام بثورة خصوصا بعد سقوط النظ.. القضائية 

 األمر الذي دعا هذه املؤسسة 
فقــــــد بــــــادرت بـتــــــاريخ .. عــــــن طريــــــق مجلــــــس أمنائهــــــا نحــــــو محاوـلــــــة توفيــــــق أوضــــــاعها  

  :القرار التالي بإصدار ١٧/٢/٢٠١١
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 هذا 

 رار مبيزان القانون ومبيزان هذا الق
ذلك أن حـق االنتفـاع قـد .. يتضح انه صدر صحيحا ونافذا وممن يملك إصداره بال جدال  

وأن هــــذه المؤسســــة يمثلهــــا مجلــــس .. مــــنح إلــــي المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم التكنولــــوجي 
 العـــوار وهـــذا المجـلــس هـــو مصـــدر الـقــرار المشـــار إلـيــه ـبــإرادة حـــرة وعـــن عـلــم ـتــام بمـــدي.. أمنائهـــا 



 ١٧٢

ومــن ـثـم يكــون هــذا القــرار صــحيح .. ٕالـقـانوني اـلـذي صــاحب إنشــائها وانشــاء الجامعــة ســالفة اـلـذكر 
 .ونافذ األثر صادر من صاحب الصفة في إصداره 

 أما القول 

 بأن هذا التنازل كان األجدر أن يصدر عن رئاسة جامعة النيل 

 ملذكورة فهو قول سند له ذلك أنه مل يثبت باألوراق أن املؤسسة ا

 تنازلت هلذه اجلامعة عن حق االنتفاع باألرض حمل التداعي 
كمــــا أن الثابــــت بــــاألوراق أن المؤسســــة المــــذكورة هــــي التــــي قامــــت بإنشــــاء جامعــــة النيــــل  

فـإن أي تصـرف يبـدر مـن .. فإعمـاال لقاعـدة مـن يملـك الكـل يملـك الجـزء .. وصاحبة الوالية عليهـا 
أضـف إلـي ذلـك كلـه أن مجلـس أمنـاء المؤسسـة هـو ..  جـدال المؤسسة ينفذ في حق الجامعـة وال

األـمـر الـذي يقطــع بصـدور التنـازل عــن جامعـة النـيـل  .. ذاتـه مجـلـس أمنـاء جامـعـة النـيـل الخاصـة
 .والمؤسسة سواء بسواء  

 وهذا باإلضافة 

إلي أن الثابت أن جامعة النيل لم تمارس ثمة نشـاط يـذكر  

ل أنهــــا منــــذ إنشــــائها علــــي األرض والمبــــاني محــــل التــــداعي بــــ

 . بالقرية الذكية B2تمارس أنشطتها من خالل المبني 
 ليس هذا كل شيء 

ـبـل أن الثاـبـت ـبـاألوراق أن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي رأس مالهــا مبـلـغ  
وهـذا المبلـغ ال ) واحد وثمانون ألـف وثالثـة وثمـانون جنيـه وثمـانون قـرش(  جنيه٨١٠٨٣ر٨٠وقدره 

 . بتجهيز غرفة واحده بالمباني المقامة علي األرض محل التداعي يفي

 لذلك كله 
يتجلى ظاهرا أن قرار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخاصـة  

هــو قــرار .. بالتـنـازل عــن حــق االنتـفـاع المعطــي لهــا بالمخالفــة للـقـانون عـلـي األرض محــل الـتـداعي 
 .ون والواقع ال تشوبه شائبة مواكب لصحيح القان

 ومن ثم 
 المطعون  (٢٠١١ لسنة ٣٠٥فإن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم .. وبالبناء علي ذلك  
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والصــادر بالموافقــة عـلـي ذاك التـنـازل المقــرر مــن مجـلـس أمـنـاء المؤسســة المــذكورة اـلـذي هــو ) علـيـه
ويواكــب صــحيح الـقـانون وقــائم هــو ـقـرار صــحيح وناـفـذ .. ذاـتـه مجـلـس أمـنـاء جامعــة النـيـل الخاصــة 

وـهــي الحـفــاظ عـلــي الـمــال الـعــام واســـترداد األـمــوال العاـمــة عـلــي مصـــلحة عامـــة جـــديرة ـبــاالحترام 

 .المستولي عليها بالمخالفة للقانون 

 وال ينال من ذلك 
مـــــا زعمـــــه المـــــدعون فـــــي الـــــدعوى الراهنـــــة مـــــن أن المؤسســـــة المصـــــرية لتطـــــوير التعلـــــيم  

 .لي تقديم هذا التنازل قد أكرهت ع.. التكنولوجي 

 ذلك أن األوراق 
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 ذكورة القولكما ال يفت يف صحة قرار جملس أمناء املؤسسة امل
عـــدا واحـــد فقـــط تعـــذر (بأـنــه قـــد صـــدر بـنــاء عـلــي اتصـــال تليفـــوني يجمـــع أعضـــاء المجـلــس   

حيث أن اسـتخدام وسـائل االتصـال المختلفـة بـات السـمة المتبعـة حاليـا مـع التقـدم ) .. التوصل إليه 
 .العلمي والتكنولوجي كبديل للحضور الفعلي 

 والدليل علي ذلك 
 والذي تم فيـه ٢٢/١١/٢٠١٠ الذي تم بتاريخ ١٢ جامعة النيل رقم أن اجتماع مجلس أمناء  

 .الموافقة علي تحويل جامعة النيل الخاصة إلي جامعة أهلية 

 مل حيضره سوي ستة أعضاء فقط 
وـمـن ـثـم ـفـإن طريـقـة التواصــل واتخــاذ .. وـتـم التواصــل مـعـه ثمانـيـة أعضــاء آخــرون الكترونـيـا   

 . القرار القرار ليس من شأنها المساس بصحة

 ومما تقدم مجيعه
وبالبـنــاء علـيــه يتأكـــد لعداـلــة الهيـئــة المـــوقرة أن القـــرار الصـــادر عـــن مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة   

 ٢٠١١ لســنة ٣٠٥ـفـإن الـقـرار رـقـم .. وبالـتـالي .. الـمـذكورة ـقـد ـتـم صــحيحا وناـفـذا ال يـنـال مـنـه ناـئـل 
حا وناـفـذا ويـكـون الطـعـن علـيـه الصـادر عــن رئاســة مجـلـس اـلـوزراء بالموافـقـة علـيـه يكـون ـبـدوره صــحي

 .قائم علي غير سند أو دليل جديرا بالرفض 
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 : ي سبب الثانال

أن القرارات املطعون عليها تهدف إيل حتقيق مصلحة عامة أجدر وأويل بالرعايـة  

من مصاحل خاصة جلامعة النيل وموظفيها وطالبها فاحلفـاظ علـي املـال العـام 

 لو فوقها مصلحة هو عني املصلحة العامة التي ال تع

 فمن املستقر عليه يف قضاء اإلدارية العليا أن 
متى تقررت صفة النفع العام لمشـروع مـا باعتبـاره مـن المشـروعات االقتصـادية التـي تشـكل  

مصــدرا أساســيا مــن مصــادر تموـيـل الخزاـنـة العامــة الـتـي ـتـنعكس آثارهــا عـلـي مراـفـق الدوـلـة المختلـفـة 
لقومي وتحسين أداء الخدمات العامة فال وجه لالحتجاج علـي موقـع بما يؤدي إلي خدمة االقتصاد ا

 .المشروع بمقولة أن جهة اإلدارة كان بوسعها تدبير موقع أخر 
 )١٨/١/١٩٨٦ع جلسة .  ق ٣١ لسنة ٤٦١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ومــن حيــث أنــه يخلــص مــن كــل مــا تقــدم أن القــرار صــدر بقصــد تحقيــق منفعــة عامــة وأن  
خلــو مــن أن الجهــة اإلداريــة تنكبــت وجــه المصــلحة العامــة فــي إصــداره أو اتخذتــه بباعــث األوراق ت

منـبـت الصــلة بهــا وأنهــا إذ اتخذتــه بمــا لهــا مــن ســلطة فــي تحدـيـد القــرارات التــي يشــملها التخصــيص 
للنـفـع العــام بـمـا ـتـراه محقـقـا للمصــلحة العامــة وبـمـا يجتمــع ال مــن مقوـمـات الخـبـرة والدراـيـة ـفـإن الـقـرار 

 .ون قد صدر صحيحا وال وجه للنعي عليه يك
 )٢٧/١١/١٩٩٤ع جلسة . ق ٣٤ لسنة ٢٥٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
هـو .. أن مشروع مدينة زويل للعلـوم والتكنولوجيـا وكان الثابت من خالل أوراق التـداعي  

ي ولكـن أهدافـه أسـمي وأعلـي مـن أ .. مشروع قومي وطني ال يهدف إلـي تحقيـق أي أربـاح ماليـة
ذلــك المجــال .. فهــو يعمــل علــي الرقــي بــوطن كامــل فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا .. أربــاح ماليــة 

 .الذي تخلف فيه الوطن عن الكثير من البلدان واألقطار بعشرات السنوات 

  ويف املقابل 
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 أضف إيل ذلك 
 زعـمـــت حصــــولها عـلـــي هــــذه األرض مـنـــذ عــــام – وبالمخالـفـــة للـقـــانون -أن هـــذه الجامـعـــة  
ذلـك  .. إال أنها وحتى اآلن لم تستفد منها ولـم تقـم باسـتغاللها أو ممارسـة نشـاطها فيهـا ٢٠٠٦

 وحـتـى اآلن وهــي تمــارس أنشــطتها ـفـي ٢٠٠٧دء نشــاط هــذه الجامعــة ـفـي عــام أن الثاـبـت أـنـه مـنـذ ـبـ
 . بالقرية الذكية التي قامت بإيجاره خصيصا لهذا الغرض B2المبني 

 ليس هذا فحسب 
تتـجــاوز ثالـثــة أضـــعاف ـبــل أنهـــا تستحصـــل ـمــن الطلـبــة الملتحـقــين فيهـــا عـلــي مصـــروفات  

 .مماثلة لها ولنشاطها جامعة خاصة  مصروفات أي

 ضال عن ذلك كله ف
ـلــم تقــدم تمـيــزا واحــدا ـفــي أي .. فهــذه الجامعــة رغـــم عملهــا عـلــي مــدار ســـتة ســنوات تقريبــا  

ـــاألوراق ..مجــــال مــــن علــــوم التكنولوجـيـــا أو البحــــث العلمــــي  ـــت ـب ـــل أن الثاـب عــــدد الطــــالب أن  ـب

  .الملتحقين بها منذ إنشائها وحتى اآلن ال يتجاوز المائه طالب

 األمر الذي يؤكد 
 ـفـي مجــال المفاضــلة والموائمــة ـبـين هــذين المشــروعين اـلـذي يوصــف أولهمــا بأـنـه ـقـومي أـنـه 

ويعتـمـــد علـــي إنـمـــاء النوابـــغ العلمـيـــة والتكنولوجـيـــة .. ووطنـــي ـلـــيس مـــن أهداـفـــه تحقيـــق رـبـــح مـــالي 
.. واالهتمام بهم ورعايتهم لتقديمهم لمصر علماء وأساتذة فـي جميـع المجـاالت العلميـة والتكنولوجيـة 

وفــي هــذا اإلطـــار قبــل كدفعــه أولــي ثالثماـئــة .. وا النــواة لمجتمــع علمــي وتكنوـلــوجي متطــور وليكونــ
 .طالب من أنبغ الطالب المتفوقين في مصر 

 كون أمواله وممتلكاته وختصصاته تويف مجيع األحوال 

 ملكا لكل الشعب املصري بأسره 
 معيبـة ومشـوبة بعـدم وذلك علي النقيض تمامـا مـن المشـروع الـذي قـام علـي أنقـاض قـرارات 

 .الدستورية 

 يب علي ذلك توبالرت

 فإذا كانت هناك اسبقيه وأولوية بني املشروعني 
وهـو مشـروع قـومي بـدأ ) مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا(فإنها تكون لمشروع مصر القومي  

  ١/١/٢٠٠٠ووضع حجر األساس له بالفعل منذ .. التفكير فيه منذ التسعينات من القرن الماضي 
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 إال أنه 
أمــا اآلن فكــل الســبل .. ولظــروف خاصــة بالدولــة والقــائمين عليهــا وقتــذاك أوقــف المشــروع  

 .متاحة إلنجاح هذا المشروع القومي وذلك بالتكاتف والتعاون وليس بهدمه وهو في مهده 

 ومن ثم 
 هـــي يتجـلــى ظـــاهرا ممـــا تقـــدم جميعـــه أن المحافظـــة عـلــي مديـنــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا 

 .واجب وطني وتحقيقا لمصالح عامة دون تلك المصالح القائمة عليها جامعة النيل 

 : ثالث السبب ال

 ٢٩ثبوت حجية القرار الصادر من نيابة األموال العامـة العليـا يف الـبالغ رقـم  

ـرقم ٢٠١١لســنة  ـد ـب ـرقم ٢٠١١ لســنة ٢٢٣ املقـي ـد ـب  ٢٠١١ لســنة ٤٣ املقـي

دم ضد جامعة النيل واملؤسسة املصـرية لتطـوير والقاضي حبفظ هذا البالغ املق

التعليم التكنولوجي والقائمني عليهمـا التهـامهم بـالرتبح واإلضـرار باملـال 

حيث اسـتندت النيابـة يف قرارهـا بـاحلفظ علـي التنـازل عـن األرض .. العام 

وهو ما يؤكد ثبوت صحة ونفاذ هذا التنـازل مبوجـب .. واملباني لصاحل الدولة 

 .ي نهائي بات حائز حلجيته قرار جنائ

 بداية 

 ٢٠١١ففي مطلع عام 
 عــرائض ٢٠١١ لســنة ٢٩ـبـالبالغ رقــم .. مصــطفي بكــري / تقــدم الســيد األســتاذ الصــحفي  

وضـــد المؤسســـة ) رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء األســـبق(أحمـــد نظـيــف / ضـــد الســـيد .. أـمــوال عامـــة علـيــا 
متهمـــا إيـــاهم .. ة والقـــائمين عليهمـــا المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي وجامعـــة النيـــل الخاصـــ

وهـي مـن أمـالك (بالتربح واإلضرار بالمال العـام واالسـتيالء علـي األرض والمبـاني محـل التـداعي 

 .بغير وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح ) الدولة

 هذا وعقب إجراء النيابة حتقيق مطول 

 كشف العديد من احلقائق ولدي تثبت النيابة 
 قيام المؤسسـة والجامعـة سـالفتى الـذكر بالتنـازل عـن األرض والمبـاني محـل النـزاع يقينا من 

 ـمـن ٢٠٩مـن قـانون العقوبـات والمـادة )  مكـرر ب١١٨(لصـالح الدولـة أعملـت صـريح نـص المـادة 
 .ت حفظ هذا البالغ تأسيسا علي ذاك التنازل روقر.. قانون اإلجراءات الجنائية 
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  النيابة يلقي بظالله علي النزاع الراهن وحيث أن هذا القرار الصادر من

 ويؤكد احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 

أنه بوصف البالغ املقدم ضد جامعة النيل اخلاصة واملؤسسـة املصـرية لتطـوير  

فـإن .. التعليم التكنولوجي بأنـه عـن جرميـة اإلضـرار باملـال العـام والـرتبح 

ورده إيل الدولـة خيـول النيابـة العامـة التنازل عن املال العام املستويل عليـه 

ممـا يؤكـد أن القـرار احملـتج بـه صـدر بنـاء علـي .. احلق يف اختاذ قرار باحلفظ 

  ١٧/٢/٢٠١١التنازل الذي مت من املؤسسة املشار إليها بتاريخ 

  مكرر ب من قانون العقوبات علي أن ١١٨حيث نصت املادة 
بـاب اخـتالس المـال (وص عليهـا فـي هـذا البـاب يعفـي مـن العقوبـات المقـررة للجـرائم المنصـ 

كـل مـن بـادر مـن الشـركاء فـي الجريمـة مـن غيـر المحرضـين ) العام والتربح واإلضرار بالمال العـام 
 .علي ارتكابها بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها 

اإلبـــالغ بعـــد اكتشـــاف الجريمـــة وقبـــل ويجـــوز اإلعفـــاء مـــن العقوبـــات المـــذكورة إذا حصـــل  
 .صدور الحكم النهائي فيها 

وال يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص  
 . مكرر أ إذا لم يؤد اإلبالغ إلي رد المال موضوع الجريمة ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢عليها في المواد 

 ملا كان ذلك 
وحيــث نســب لجامعــة النيــل الخاصــة والمؤسســة .. ح نــص المــادة أنفــة الــذكر ونفــاذا لصــري 

االســـتيالء عـلــي األرض والمـبــاني محـــل .. المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي والـقــائمين عليهمـــا 
 .دونما وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ) وهي من أمالك الدولة(التداعي 

 موال العامة العليا وحيث ثبت لنيابة األ
بالتـنــازل عـــن هـــذه األرض بمـــا عليهـــا مـــن مـبــاني .. قـيــام الجامعـــة والمؤسســـة أنفـــي اـلــذكر  

 مكـرر ب ١١٨ تفعـيال للمـادة - األمر الذي أصدرت بشأنه ١٧/٢/٢٠١١وردها إلي الدولة بتاريخ 
 . قرارها بحفظ البالغ –من قانون العقوبات 

 وهذا األمر يؤكد 
 بما يؤكد صحة التنازل .. أنف البيان قائم ومستند علي التنازل المشار إليه أن قرار الحفظ  
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 .ونفاذه وال ينال منه نائل 

 : احلقيقة الثانية 

يعد قرارا .. أن قرار النيابة العامة حبفظ البالغ بعد إجراء حتقيقات مطوله فيه  

دعوى باألوجه إلقامة الدعوى اجلنائية حيوز حجيتـه التـي متنـع مـن حبـث الـ

 العمومية أو أي شيء تضمنه وفصل فيه القرار باألوجه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض أن 
العبرة فـي تحديـد طبيعـة األمـر الصـادر مـن النيابـة بحفـظ األوراق هـي بحقيقـة الواقـع ال بمـا  

ن إجـــراءات فـــإذا قامـــت النياـبــة ـبــأي إجـــراء مـــ.. ـتــذكرة النياـبــة عـنــه أو بالوصـــف اـلــذي يوصـــف ـبــه 
 فـإن األمـر الصـادر يكـون قـرارا باألوجـه إلقامـة – كما هـو الحـال فـي الـدعوى المطروحـة –التحقيق 

 .الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (
 )٢٩/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ١١١٣٥الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩٩  ق جلسة٦٠ لسنة ٩١٦٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
األمـــر باألوجـــه إلقامـــة الـــدعوى الجنائيـــة الـــذي يحـــوز الحجيـــة التـــي تمنـــع مـــن العـــودة إلـــي  

الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيـق وأنـه يجـوز 
 .أن يستفاد هذا األمر استنتاجا من تصرف أو إجراء أخر يدل عليه 

 )٢٩/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧طعن رقم ال(

 ملا كان ذلك 
 عـــرائض أمـــوال عامـــة عليـــا ٢٠١١ لســـنة ٢٩وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل أوراق الـــبالغ رقـــم  

يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن النياـبــة العامـــة أجـــرت تحقيـقــات مطوـلــه .. ســـالف اـلــذكر والمحـــتج ـبــه حالـيــا 
 تخذت العديد من وسائل االستدالل معنية واومستفيضة في هذا البالغ واستدعت كافة األطراف ال

 حىت أيقنت متاما 
قـد تـم التنـازل عنهـا مـن ) األرض والمباني محل التداعي(بأن المال العام المستولي عليه  

ـل الخاصــة  ـوجي وجامعــة النـي ـيم التكنوـل ـل المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـل ـي .. قـب ـم ردهــا إـل وـت

وهـو قـرار جنـائي باألوجـه إلقامـة الـدعوى .. األوراق إداريـا ومن ثم أصـدرت قرارهـا بحفـظ  .. الدولة
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المانعة من العـودة لمناقشـة أي مـن العناصـر التـي طرحـت ..  لحجيته – بال جدال –الجنائية حائز 
وعلي األخص في ذلـك مسـألة التنـازل .. في هذا البالغ والصادر بشأنها القرار الجنائي أنف الذكر 

 .ة والجامعة أنفي الذكر التي تمت طواعية من المؤسس

 وعقب هذه التحقيقات .. هذا 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٠٩ونفاذا للمادة 

 التي تنص علي أن 
إذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقيــق أـنـه ال وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائـيـة تصــدر أمــرا بــذلك  

 ..........خر وتأمر باإلفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أ

 أصدرت نيابة األموال العامة العليا .. ومن ثم 
قرارها باألوجه إلقامة الدعوى الجنائية في صورة قرار بالحفظ بعدما أيقنت بـأن المـال العـام  

 .المستولي عليه قد تم رده إلي الدولة ومن ثم لم يعد هناك وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
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  :احلقيقة الثالثة 

وحيث أن قرار احلفظ أنـف الـذكر هـو يف حقيقـة وصـفه قـرارا باألوجـه إلقامـة  

ئي نهـائي بـات بعـدم الطعـن عليـه وحيث أنه قـرار جنـا.. الدعوى اجلنائية 

األمر الذي جيعله حائزا حلجيته املطلقة يف مواجهة أطرافـه ويف .. بثمة مطعن 

مواجهة الكافة فيما فصـل فيـه وانتهـي إليـه مرتبـا مراكـز قانونيـة ال جيـوز 

 معاودة مناقشتها 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥٦حيث نصت املادة 
ائي الصــادر ـمـن المحكـمـة الجنائـيـة ـفـي موضــوع اـلـدعوى الجنائـيـة ـبـالبراءة يكـون للحـكـم الجـنـ 

أو باإلداـنـة ـقـوة الشــيء المحكــوم ـبـه أمــام المحــاكم المدنـيـة ـفـي اـلـدعاوى الـتـي ـلـم يكــن ـقـد فصــل فيهــا 
 ...............نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني 

 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض أن 
 ن األمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى الجنائية له حجيته أ 
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 – كما هو الحـال فـي الـدعوى –التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ قانونا 
لـه فـي فال يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صـدر األمـر فيهـا ألن 

 .نطاق حجيته ما لألحكام من قوة األمر المقضي 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر أن قــوة األمــر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها  

وال مناقشــة المراـكـز باتـة وأنـهـا مـتـي صــادرت كـذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيـقـة ، ـفـال يصـح النـيـل منـهـا 
 .القانونية التي استقرت بها وتضحي ذات حجية علي الكافة حجية متعلقة بالنظام العام 

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن لب النزاع الماثـل هـو ذلـك التنـازل الصـادر عـن المؤسسـة المصـرية لتطـوير  

 .جامعة النيل الخاصة عن األرض والمباني محل التداعي لصالح الدولة التعليم التكنولوجي و

 وكان الثابت 
 ـقـد ـعـول وارتـكـز عـلـي ..أن الـقـرار الجـنـائي النهــائي الـبـات الصــادر ـفـي اـلـبالغ أـنـف اـلـذكر  

  .ذلك التنازل وهو ما يعد دليال قاطعا علي صحة التنازل ونفاذه بما ترتب عليه حفظ البالغ

 ومن ثم 
إذ أنهــي النـقـاش ومنعــه ـفـي مــدي صــحة هــذا .. هــذا الـقـرار الصــادر عــن النياـبـة العامــة ـفـإن  
 .فقد ترتب علي ذلك مراكز قانونية ال يجوز بحال من األحوال المساس بها .. التنازل 

 ومن أهم املراكز القانونية املرتتبة 
 والمـبــاني محـــل تماـمــا ونهائـيــا عـــن األرضأن باـتــت المؤسســـة والجامعـــة أنفـتــي اـلــذكر منبـتــه  

 .التداعي لثبوت تنازلهما عنها بقرار جنائي نهائي بات حائز لحجيته المطلقة 
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  :احلقيقة الرابعة 

ولعل من أهم احلقـائق املسـتقاة مـن حتقيقـات النيابـة العامـة يف الـبالغ أنـف  

أن املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي وجامعـة النيـل مل .. الذكر 

 األرض واملباني حمل النزاع متاما ومل ميارسا عليها أي نشاط مما ينفي يتسلما

 .عنهما مثة مركز قانوني أو حق مكتسب عليها

 وهذا األمر ثابت بال مراء 
عقيــل / ومــن أقــوال الســيد ) وكيــل وزارة االتصــاالت(أيمــن محمــد صــادق / فــي أقــوال الســيد  
ومـن تقريـر هيئـة الرقابـة ) ر التعلـيم التكنولـوجيرئيس مجلس أمنـاء المؤسسـة المصـرية لتطـوي(بشير 

 ) .المرفق بأوراق البالغ(اإلدارية 

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
المصــرية  ـبـأن المؤسســة .. مــن تحقيـقـات نياـبـة األمــوال العامــة العلـيـا ٢٣ـفـي الصــفحة رـقـم  

لم أيـا منهمـا األرض والمبـاني لـم تتسـ.. أو جامعـة النيـل الخاصـة .. لتطوير التعليم التكنولـوجي 

 .حتى اآلن ) محل التداعي(

 ) رئيس املؤسسة–عقيل بشري / السيد (كما قرر الثاني 
لـم .. بأن المؤسسة رئاسته وجامعة النيـل الخاصـة ..  من تحقيقات النيابة ٣٤بالصفحة رقم  

 أنهــا لــم تســلم تتســلم األرض ومــا عليهــا مــن مبــان حتــى اآلن علــي الــرغم مــن وجــود قــرار تســليم إال
 .إليهما علي الطبيعية 

 ليس هذا فحسب 

 بل ورد بتقرير هيئة الرقابة اإلدارية املرفق بالبالغ أنف الذكر
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  ملا كان ذلك
ومــن جملــة مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن األرض والمبــاني محــل التــداعي لــم تســلم فعليــا  

وهـو أمـر يجـزم بعـدم وجـود ثمـة .. حتى تاريخه إلي جامعة النيل الخاصة أو المؤسسـة المنشـئة لهـا 
 .مركز قانوني للجامعة أو المؤسسة أو التابعين لهما علي األرض محل التداعي 

 



 ١٨٢

 عهم ومن ثم يكون نزا
عليهــا قــائم علــي غيــر ســبب مشــروع وغيــر ســند قــانوني ممــا يتعــين عــدم قبــول أي نــزاع مــن  

 .المؤسسة والجامعة في شأن هذه األرض والمباني محل التداعي 

  :احلقيقة اخلامسة 

أن املستقي من حتقيقات النيابة العامة يف البالغ الصادر بشأنه القـرار اجلنـائي  

 املؤسسـة املصـرية لتطـوير التعلـيم التكنوـلـوجي أو أن.. النهـائي احملـتج بـه 

جامعة النيل اخلاصـة مل تقـم بـأي إنشـاءات ومل تسـهم بـأي جتهيـزات علـي 

 .األرض واملباني حمل التداعي ومل تنفق من أمواهلا جنيها واحدا عليها 

 وهذا األمر أيضا ثابت 
رئـيس (عقيـل بشـير / لسـيد وا) وكيل وزارة االتصـاالت(أيمن صادق / من خالل أقوال السيد  

مـفـــتش مباحــــث (عـبـــد الظــــاهر عجيـنـــه / والســــيد ) المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي
 .وتقرير هيئة الرقابة اإلدارية ) األموال العامة

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
ميزانـيـــة مــــن التحقيقــــات أن وزارة االتصــــاالت هــــي الـتـــي تحمـلـــت مــــن ال) ٢٥(بالصــــفحة رـقـــم 

 :االستثمارية الخاصة بها كافة تكاليف األرض واإلنشاءات حيث قامت بأداء المبالغ اآلتية 
 . مليون جنيه قيمة األرض محل التداعي ٦٣مبلغ قدره  -
 . مليون جنيه قيمة المباني واإلنشاءات التي تمت علي األرض ٣٢٥مبلغ قدره  -

فق أيـا منهمـا ثمـة مبـالغ علـي األرض والمبـاني وأضاف بأن المؤسسة أو جامعة النيل الخاصة لم تن
 .السيما وأنهما لم يتسلما تلك األرض وما عليها من مباني حتى اآلن 

 )رئيس املؤسسة(عقيل بشري / كما قرر السيد 
 مليـون جنيـه ١٢٠أن المؤسسـة تلقـت مبـالغ قـدرها .. مـن التحقيقـات ) ٣٦(في الصفحة رقـم  
  علي األرض والمباني محل التداعي حيث لم يتم استالمها بالفعل لم يتم إنفاق أي منها.. تبرعات 

 وأن هذه املبالغ
وقيمـــة إيجـــاره والمعـــدات ) بالقريـــة الذكيـــة(أنفقـــت علـــي تجهيـــز المقـــر الحـــالي لجامعـــة النيـــل  

 .فضال عن أجور ومرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. المجودة به 

 



 ١٨٣

  التداعي أما األرض واملباني حمل
فلم يتم إجراء ثمة تجهيزات أو إنشاءات أو أي شيء من هذا القبيل بها مـن أمـوال المؤسسـة  

 .حيث لم يتم استالمها فعليا حتى اآلن 

 عبد الظاهر عجينه / وأكد ذلك وعضده السيد العقيد 

 مفتش مباحث األموال العامة 
 الماليـة التـي ـمـن شـأنها اإلضــرار الـذي أكـد ارتـكـاب المشـكو فـي حقـهـم العديـد مـن المخالـفـات 

أهمـهـا االســتيالء عـلـي أرض ومـبـاني تحمـلـت وزارة االتصــاالت كاـفـة تـكـاليف شــرائها .. بالمـال الـعـام 
 .ٕوانشائها 

 وهو ذات ما انتهي إليه تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 
جامعــة يتأكــد وبجــالء تــام انتفــاء وجــود أي مركــز قــانوني للمؤسســة أو .. وممــا تقــدم جميعــه  

النيــل الخاصــة علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي فهــي لــم تســلم ألي منهمــا ولــم تســهم أي جهــة 
وكـــل عالقتهمـــا بهـــا حـــق انتـفــاع مـــنح إليهمـــا .. منهمـــا ـفــي اإلنشـــاءات والتجهـيــزات أو ثمـــن األرض 

هـائي بـات وقاما بالتنـازل عنـه تنـازال صـحيحا ونافـذا ثابتـا بموجـب قـرار جنـائي ن.. بالمخالفة للقانون 
 .حائزا لحجيته المطلقة 

 : احلقيقة السادسة 

من خالل استقراء التحقيقات ا£راه مبعرفـة نيابـة األمـوال العامـة يف الـبالغ  

رـئـيس جمـلـس أمـنـاء .. عقـيـل بـشـري / املـشـار إلـيـه وـمـن ـخـالل أـقـوال الـسـيد 

يتضـح أن املؤسسـة واجلامعـة كيـان واحـد وجملـس األمنـاء اخلـاص .. املؤسسة 

وهو .. ملؤسسة هو ذاته جملس األمناء اخلاص باجلامعة باختالف شخصني فقط با

ما يؤكد أن التنازل عن األرض واملباني مت من كال من املؤسسة واجلامعـة علـي 

 .حد السواء 
أورد ) ٣٨(ـمـن خــالل تحقيـقـات النياـبـة العاـمـة ـفـي اـلـبالغ أـنـف اـلـذكر وتحدـيـدا بالصــفحة رـقـم  
 أن –س مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي  رـئــي–عقـيــل بشـــير / الســـيد 

محســن بلـيـغ ، / د(هــو ذاـتـه مجـلـس أمـنـاء جامعــة النـيـل الخاصــة مضــافا عـلـيهم .. المجـلـس رئاســته 
 ) .ياسين منصور/ المهندس 

 



 ١٨٤

 وهو األمر الذي يؤكد 
 جامعــة يعتبــر صــادر عــن مجلــس أمنــاء.. أن صــدور التنــازل مــن مجلــس أمنــاء المؤسســة  

 .حيث أن المجلسين مكونين من ذات األشخاص .. النيل الخاصة 

 أضف إيل ذلك 
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 ملا كان ذلك 
يــدع مجــاال للشــك أن كــال الكيــانين ســواء المؤسســة المصــرية أو جامعــة وحيــث ثبــت بمــا ال  

همــا فــي األصــل كـيـان واحــد ـيـرأس كــال منهمــا مجـلـس أمـنـاء واحــد مكــون مــن ذات ..النـيـل الخاصــة 
 .األشخاص وكالهما تنازل عن األرض والمباني محل التداعي تنازال صحيحا ونافذا 

  :احلقيقة السابعة 

عرفة املؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن أن التنازل الذي مت مب 

األرض واملباني جاء بإقرار منها بعدم مشروعية وضعها علي األرض وبناء علي 

 .إرادة حرة وليس بناء علي إكراه أو ضغط كما يزعم البعض 
م باســتقراء التحقيـقــات التــي تـمــت بمعرـفــة نيابــة األـمــوال العامــة العلـيــا يتضـــح أن كافــة ـمــن ـتــ 

  :وذلك علي النحو التالي.. التحقيق معهم أقروا هذه الحقيقة 
بــــأن األرض محــــل التــــداعي ) وكيــــل وزارة االتصــــاالت(أيمــــن محمــــد صــــادق / قــــرر الســــيد  -

مخصصة من هيئـة المجتمعـات إلـي وزارة االتصـاالت بهـدف إنشـاء جامعـة أهليـة ولـيس جامعـة 
 .خاصة 

.. األرض والتجهـيــزات والمـبــاني لصـــالح الدوـلــة وأضـــاف المـــذكور أن المؤسســـة تنازـلــت عـــن  -
 لحين تصحيح األوضاع القانونية لها من جامعة النيل الخاصة وتحويلها إلي جامعة أهلية 

أن تنـازل المؤسسـة عـن األرض ) رئيس مجلس أمناء المؤسسـة(عقيل بشير / كما قرر السيد  -



 ١٨٥

 . ضغوط عليها في ذلك والمباني تم نهائيا وبغير شروط وبمحض إرادة المؤسسة وبال

بمجـــرد إتمـــام .. كمـــا ـقــرر ـبــأن التـنــازل ـتــم لتـقــوم جامعـــة النـيــل بتصـــحيح أوضـــاعها القانونـيــة  -
 .التنازل أصبحت المؤسسة والجامعة منبتة الصلة تماما عن األرض والمباني 

 ومما تقدم مجيعه 
إذ .. النيـل الخاصـة يتجلى ظاهرا أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة  

ـفـإن ذلـك بإرادتهمـا الحــرة ودون أي ضـغوط كمـا ـيـزعم .. تنـازال عـن األرض والمـبـاني محـل التـداعي 
فضال عن علمهما اليقيني بأن وضعهما علي األرض والمباني غير قانوني وبحاجة إلـي .. البعض 

 "ونيـة لجامعـة النيـل  لحين تصـحيح األوضـاع القان"لذلك ذيل التنازل بعبـارة .. تصحيح األوضاع 
فهمـا .. وهو ما يعد اعترافا بأن أوضاعها غير مستقرة علي األرض والمباني وبحاجة إلـي تصـحيح 

 :يعلمان يقينا 
ٕأن النظام األساسي للمؤسسة ال يسمح لها بإنشاء جامعة خاصة وانما ينص علـي إنشـاء  �

 .وهو ما لم يتم مما يعد مخالفة للنظام األساسي .. جامعة أهلية 

..  بإنشــاء جامعــة النيــل الخاصــة ٢٠٠٦ لســنة ٢٥٥أنــه بصــدور القــرار الجمهــوري رقــم  �
فإنهــا تكــون قــد أنفقــت أموالهــا فــي غـيـر الغــرض اـلـوارد بنظامهــا .. وقـيـام المؤسســة ـبـذلك 

 .األساسي 

القـــرار رقـــم (أن قـــرار مـــنح المؤسســـة حـــق انتفـــاع علـــي األرض والمبـــاني محـــل التـــداعي  �
 ١٠١معــدوم وباطــل ومخــالف لقــانون الجامعــات الخاصــة رقــم قــرار ) ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢
 حـيـث ال يجــوز مــنح حــق انتـفـاع عـلـي أرض بإيجــار اســمي لصــالح جامعــة ١٩٩٢لســنة 

 .خاصة 

 ومجاع ما تقدم 
 مــــن نظامهــــا ٢٠هــــو مــــا جعــــل المؤسســــة تســــتعمل ســــلطاتها المخولــــة لهــــا بموجــــب المــــادة  

 األوضـاع القانونيـة الغيـر صـحيحة للمؤسسـة األساسي فـي التنـازل عـن حـق االنتفـاع لحـين تصـحيح
 .والجامعة علي حد السواء 

 ومن ثم 
يتضــح وبجــالء ـتــام أن التنــازل ـتــم بــإرادة حـــرة مــن المؤسســـة ووفــق صـــحيح القــانون وـبــإقرار  

صــريح منهــا أن أوضــاعها وأوضــاع جامعــة النـيـل الخاصــة عـلـي األرض محــل الـتـداعي تحـتـاج إـلـي 
 .تصحيح 



 ١٨٦

  :احلقيقة الثامنة 

حبفـظ الـبالغ أنـف ) املبنـي علـي التنـازل(أن القرار الصادر من النيابة العامة  

 مراكز قانونيـة ال جيـوز يالذكر ونهائية هذا القرار وحيازته احلجية املطلقة أرس

أن باتت املؤسسة وجامعة النيل اخلاصـة منبتـني الصـلة .. أوهلا .. املساس بها 

أن باتـت للدولـة مطلـق .. وثانيهمـا .. متاما عن األرض واملبـاني حمـل النـزاع 

استقرار املراكز : وثالثهما .. احلرية يف التصرف يف األرض واملباني حسبما تشاء 

القانونية ملدينة زويل التي مارست رسالتها حنو اسـتقبال الطلبـة واالسـتعانة 

مـع .. والتدريس للطلبة املتفوقني الذين مت اختيارهم .. باملدرسني والباحثني 

فضال عن اإلنشاءات التـي قامـت بهـا املدنيـة .. داء االمتحان عن املرحلة األويل أ

وعلـي .. كل ذلك كان بناء علي التنازل .. والتي جتاوزت املاليني من اجلنيهات 

 .مشروعية القرارات الصادرة عقب التنازل ملدينة زويل 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها مــن المقــرر أن قــوة األمــر 

باـتـة وأنهــا مـتـي صــارت كــذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيقــة ، فــال يصــح النـيـل منهــا وال مناقشــة المراكــز 
 .القانونية التي استقرت بها وتضحي ذات حجية علي الكافة حجية مطلقة متعلقة بالنظام العام 

 )١٧/١٠/٢٠١١ق جلسة  ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ومن املقرر يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 
القــرارات الـتـي تؤكــد حقــا أو مركــزا شخصــيا لألفــراد ال يجــوز المســاس بهــا بعــد فــوات الميعــاد  

 .المقرر إللغائها إعماال لدواعي المصلحة العامة 
 )٥/٩/٢٠٠١ع جلسة .  ق ٤٥ لسنة ٦٤٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قــد بنــي وارتكــز علــي التـنـازل الــذي .. حـيـث أن قــرار النياـبـة العامــة فــي الــبالغ أـنـف الــذكر و 

.. قامـــت ـبــه المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي عـــن األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي 
 :فقد استقرت بموجبه المراكز القانونية اآلتية .. وحيث أصبح هذا القرار نهائي بات 

 ني األول املركز القانو
 أن أصبحت المؤسسة وجامعة النيل الخاصة منبتة الصلة تماما ونهائيا عن هذه األرض  



 ١٨٧

بأقوالـه ) عقيـل بشـير/ السـيد (وهـو األمـر الـذي أقـره رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة .. المتنازل عنها 
 .أمام نيابة األموال العامة 

 املركز القانوني الثاني 
 تمـلــك الحرـيــة المطلـقــة ـفــي التصـــرف فيهـــا –دت أمالكـهــا  حـيــث اســـتر–أن أصـــبحت الدوـلــة  

وهـذا أمـر أـكـده .. فهـي الوحيـدة المنوطــه بالتصـرف فـي أمالكهـا العامـة وفـقـا للقـانون .. كيفمـا تشـاء 
 .أيضا رئيس مجلس أمناء المؤسسة بتحقيقات نيابة األموال العامة

 املركز القانوني الثالث 
والطلـبـة الدارســين فيهــا والـبـاحثين اـلـذين التحقــوا .. ـيـل وهــي المراكــز الـتـي اســتقرت لمديـنـة زو 

كــل ذـلـك يعـنـي أن اســم مديـنـة .. والعلمــاء اـلـذين يلـقـون المحاضــرات بهــا .. بهــا عـلـي مســتوي العــالم 
والتي بناء عليها قامـت المدينـة .. زويل قد أصبح يمثل رمزا عالميا بعد أن استقرت مراكزه القانونية 

 .واألجهزة التي تخطت الثالثمائة مليون جنيه بدعم طاقتها باإلنشاءات 

 ومن ثم 
ٕواعمــاال لهــذه المراكــز القانونيــة أنفــة الــذكر تكــون منازعــة المؤسســة والجامعــة بشــأن األرض  

رئـيس مجلـس أمنـاء / والمباني محل التداعي قائمة علي غير سند من الواقع والقانون وبإقرار السيد 
 .المؤسسة شخصيا 

  :احلقيقة التاسعة 

أن تـنـازل املؤسـسـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـعـن األرض ـحمـل  

التداعي علي النحو الثابت صحته ونفـاذه مبوجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات 

 الصـادر عـن رئـيس ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢يؤكد إلغاء القـرار .. حائز حلجيته املطلقة 

ذكورة بإجيـار امسـي جملس الوزراء املانح حلق االنتفاع علي األرض للمؤسسة املـ

 .قدره جنيه واحد للفدان سنويا 

 بداية جتدر اإلشارة إيل أن 
 الصــادر عــن رـئـيس مجـلـس الــوزراء واـلـذي مــنح بموجـبـه حــق ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢القــرار رقــم  

االنتفــاع بــاألرض محــل التــداعي لصــالح المؤسســة المــذكورة بإيجــار اســمي قــدره واحــد جنيــه للفــدان 
 بشــأن التصــرف فــي األراضــي المملوكــة ١٩٥٨ لســنة ٢٩ القــانون رقــم صــادر بنــاء علــي.. ســنويا 

 .للدولة بالمجان أو بإيجار اسمي 
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 وحيث نصت املادة الثالثة من هذا القانون علي أن
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 ملا كان ذلك 
 أنـف الـذكر يعتبـر بمثابـة عقـد اإليجـار الـذي منحـت بموجبـه ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢وكان القرار  

المؤسسة المذكورة حق االنتفاع باألرض موضوع التداعي لمدة ثالثون عام بإيجار اسمي قدره واحـد 
 .للفدان سنويا جنيه 

 فإنه بصدور التنازل عن حق االنتفاع .. ومن ثم 
فإن ذلك يعـد فسـخا رضـائيا لعقـد .. من المؤسسة بشكل نهائي غير مشروط لصالح الدولـة  

  .اإليجار أو إلغاء للقرار الذي منحت المؤسسة بموجبه حق االنتفاع بإيجار اسمي

 ملا كان ذلك 
لمبــــرم بمعرفــــة المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم وكــــان قــــد ثبــــت مــــدي صــــحة التنــــازل ا 

.. ونفاذه وكـان ذلـك مؤكـدا بموجـب قـرار رضـائي نهـائي بـات حـائز لحجيتـه المطلقـة .. التكنولوجي 
 إلغــاء ١٩٥٨ لســنة ٢٩وـكـان مــن آـثـار هــذا التـنـازل إعمــاال لصــريح ـنـص المــادة الثالـثـة مــن الـقـانون 

 .جار االسمي الواردة به  وفسخ واقعة اإلي٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم 

 ومن ثم 
.. يصــبح ســند المؤسســة وجامعــة النيــل الخاصــة فــي المنازعــة بشــأن األرض محــل التــداعي  

 .هو والعدم سواء مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي 
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 : احلقيقة العاشرة 

ائي بـات أن صحة ونفاذ التنازل املشار إليه والثابتة مبوجـب حكـم قضـائي نهـ 

حائز حلجيته واستقرار املراكز القانونية الناشئة عنه وأهمهـا اسـرتداد الدولـة 

تؤكـد صـحة مجيـع .. ألمالكها مبا يعطيها احلق يف التصرف فيها كيفمـا تشـاء 

القرارات الصادرة بعد هذا التنازل وهي قـرارات رئاسـة جملـس الـوزراء أرقـام 

 .٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥

 نا وأثبتنا سلفا أشر
ومـدي .. مدي صحة التنازل الذي تم بمعرفة المؤسسة المصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي  

وذـلـك بارتـكـاز نياـبـة األـمـوال العاـمـة العليـا علـيـه ـفـي حـفـظ اـلـبالغ المـقـدم ضــد المؤسســة .. نفـاذ آـثـاره 
 مكــرر ب مــن ١١٨للمــادة وجامعــة النيــل الخاصــة والقــائمين عليهــا باإلضــرار بالمــال العــام إعمــاال 

 .قانون العقوبات 

 وقررنا أيضا 
.. بأن قرار الحفظ المشار إليه صـدر عـن النيابـة بعـد إجـراء تحقيقـات مطولـه فـي موضـوعه  

 .األمر الذي اعتبر معه وفقا ألحكام محكمة النقض الموقرة أمرا باألوجه إلقامة الدعوى الجنائية 

 كما أكدنا 
القـرار الصـادر عـن النيابـة بثمـة مطعـن يجعلـه نهائيـا باتـا وحـائزا بأن عـدم الطعـن علـي ذلـك  

 .ويجعله وبحق عنوانا للحقيقة .. لحجية األمر المقضي في مواجهة الكافة 

 وهذا ترتب عليه بالضرورة 
أن باتـــت المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي .. أهمهـــا .. مراكـــز قانونيـــه عـــدة  

كمـا ترتـب علـي التنـازل ..  منبتة الصلة تماما عـن األرض محـل التـداعي ..وجامعة النيل الخاصة 
 .كيفما تشاء ) المملوكة لها أصال(أن باتت الدولة مالكه لحريتها المطلقة في التصرف في األرض 

 وحيث أن الدولة استخدمت سلطتها 
شـــار  بقبـــول التنـــازل الم٢٠١١ لســـنة ٣٠٥وأصـــدرت القـــرار رقـــم .. وفقـــا لصـــحيح القـــانون  

وعقب ذلـك نقلـت ..  بقبول تنازل المؤسسة علي التجهيزات ٢٠١١ لسنة ٣٥٦ثم القرار رقم .. إليه 
وذلـك ) التابع لرئاسة مجلـس الـوزراء(تبعية أرض التداعي والوالية عليها إلي صندوق تطوير التعليم 

  .٢٠١١ لسنة ١٠٠٠بموجب القرار رقم 
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 وعقب ذلك كله 
 بمنح أرض التداعي لمدينة زويـل لممارسـة نشـاطها ٢٠١١ة  لسن١٣٦٦أصدرت قرارها رقم  

فضال عن العديد مـن المعاهـد والمراكـز البحثيـة .. عليها في إنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
 .لخدمة المجتمع والرقي بالعلم والتكنولوجيا في مصر .. المتخصصة 

 ملا كان ذلك 
انوني وبعـــد تنـــازل صـــريح وصـــحيح ونافـــذ مـــن وكـــان ذلـــك كلـــه لـــم يـــتم إال فـــي اإلطـــار القـــ 

 ٢٠٠٦المؤسســة المــذكورة ســلفا عــن األرض التــي لــم تتســلمها ولــم تنتفــع بهــا يومــا واحــدا منــذ عــام 
 بـإقرار رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة شخصـيا أمـام النيابـة ١٧/٢/٢٠١١وحتى تنازلها عنهـا بتـاريخ 

 .العامة 

 األمر الذي يؤكد 

 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥م صــــــــحة كاـفـــــــة الـقـــــــرارات أرقــــــــا 

 الصــادرة مــن رئاســة مجـلـس اـلـوزراء بشــأن ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦

 .األرض محل التداعي ونفاذها 
 لعدم أحقية املدعني أصليا يف دعواهم : السبب الرابع 

انعدام وبطالن كافة القرارات واإلجراءات الصادرة من اجلهة اإلدارية حىت تصـل  

بل أن هذه اجلامعة ذاتهـا مت .. ل اخلاصة األرض حمل التداعي إيل جامعة الني

 .إنشائها باملخالفة للواقع والقانون 

 سبقت اإلشارة 
إـلـي أن كافــة اإلجــراءات الســابق اتخاذهــا مــن قـبـل .. مــن خــالل ســرد واقعــات الـنـزاع اـلـراهن  

جهــــة اإلدارة وبعــــض المســــئولين فــــي النظــــام الســــابق بهــــدف االستحصــــال علــــي األرض والمبــــاني 
هــي جميعهــا إجــراءات موصــومة .. محــل التــداعي ومنحهــا إلــي جامعــة خاصــة ) ة للدولــةالمملوكــ(

  :من عدم مناحي وعلي عده أوجه نوضحها فيما يليبالبطالن ومخالفة القانون 
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  :الوجه األول 

ـا  ـر االتـصـاالت وتكنولوجـي ـرار الـضـمني االـجيـابي الـصـادر ـمـن وزـي انـعـدام الـق

نـيـل اخلاـصـة للمؤسـسـة املـصـرية لتـطـوير املعلوـمـات بإـسـناد إنـشـاء جامـعـة ال

باملخالفـة لقـانون اجلمعيـات والتعليم التكنولوجي لصدوره مـن غـري خمـتص 

   وما يرتتب عليه من أثار٢٠٠٢ لسنة ٨٤واملؤسسات األهلية رقم 

  وحيث عرف عيب االختصاص يف دعوى اإللغاء بأنه

 .  من سلطة هيئة أو فرد أخرعدم القدرة علي مباشرة عمل قانوني معين ألن المشرع جعله 

 ينـاير سـنة ٢٧هذا وقضت حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف حكمها الصادر يف 

    بأن١٩٥٧
عـيـب االختصــاص ـفـي دعــوى اإللغــاء هــو عــدم الـقـدرة عـلـي مباشــرة عمــل ـقـانوني معــين ألن 

 . المشرع جعله من سلطة هيئة أو فرد أخر

 شأن القرار اإلداري وأركانه األساسـية ومـا يصـيبه مـن وقد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في 
عيوب بفقـده إحـدى هـذه األركـان والتـي مـن أهمهـا ركـن االختصـاص والـذي يترتـب علـي فقـده وصـم 
القــرار اإلداري بأنــه قــرار منعــدم لصــدوره مــن جهــة غـيـر مختصــة قانونيــا بإصــداره ممــا يترتــب عليــه 

أثــار قانونيــة حيــث يعــد عمــل ماديــا علــي ارض الواقــع بطــالن القــرار اإلداري ومــا يترتــب عليــه مــن 
 . مفتقرا ألي أثر قانوني

  وحيث قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن

إذا فقـــد القـــرار اإلداري أركانـــه األساســـية فإنـــه يعتبـــر معيبـــا بخلـــل جســـيم ينـــزل بـــه إلـــي حـــد  
فـان صـدور القـرار مـن االنعدام واالتفـاق منعقـد علـي أنـه سـواء اعتبـر االختصـاص ركـن مـن أركانـه 

 .  عيب جسيم ينحدر به إلي درجة العدم–جهة غير منوط بها إصداره قانونا 

 )٢٣/١١/١٩٦٨ع جلسة .  ق ١١ لسنة ٥٨٧القضية رقم (

  وقضت حمكمة القضاء اإلداري بأن
ٕيتعين علي جهة اإلدارة عندما تمـارس اختصاصـها فـي واصـدار القـرارات اإلداريـة أن تـرايء  

ٕإلجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الموضـوعية فـي هـذا الشـأن واذا مـا خالفـت اإلدارة القواعد وا
في ممارستها لذلك االختصاص القواعد المحددة قانونا فإن قرارها يكون معيبـا حقيقيـا متعينـا اإللغـاء 

ـيـــة فالقاعــــدة أن تحدـيـــد االختصــــاص بإصــــدار الـقـــرار اإلداري ســــواء مــــن ناحـيـــة الشــــكل أو مــــن ناح



 ١٩٢

الموضــوع هـــو مــن عـمــل المشـــرع ومــن ـثــم وجـــب بــأن يصـــدر القــرار عـــن الجـهــة التــي ـيــنص عليـهــا 
التشـــريع كمـــا يجـــب ـمــن الناحـيــة األخـــرى أن يصـــدر الـقــرار ـفــي حـــدود االختصـــاص المخـــول للجهـــة 
الـمــذكورة وـفــي تحدـيــد االختصـــاص ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية ـفــإن المشـــرع ـقــد يعهـــد ـبــذلك إـلــي عـــدة 

كة فيما بينها بحيث ال يصدر القرار إال بموافقتهما جميعـا ويكـون االختصـاص جهات بطريق المشار
مقصورا علي الجهة التي تصـدر القـرار حتـى لـو اشـترط المشـرع علـي الجهـة المختصـة بإصـداره أن 
تستشير جهة أخري قبل ممارسة االختصاص وذلك سـواء كـان رأي هـذه الجهـة األخيـرة استشـاريا أم 

هـذه الحالـة فـإن اشـترط موافقـة تلـك الجهـة ال بـد وان يكـون شـرطا شـكليا لصـحة إلزاميا ذلـك أنـه فـي 
الـقـرار بعكــس الحــال إذا مــا كــان االختصــاص مشــاركة ـبـين جهـتـين إداريـتـين ـفـإن صــدور الـقـرار مــن 

 . أحداهما فقط يعيب القرار في ركن من أركانه وهو ركن االختصاص

 )٢١/١١/١٩٧٢ في جلسة ٢٥ لسنة ٥٦٨محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم (

  وحيث قضت حمكمة القضاء اإلداري بأن
األمــر أو القــرار اإلداري هــو كــل إفصــاح مــن جهــة اإلدارة العامــة يصــدر صــراحة أو ضــمنا  

 . من إدارة هذه المصلحة في إثناء قيامها بأداء وظائفها

 )٣٤ ص ١ س ١٩/٣/١٩٤٧ ق جلسة ١ لسنة ١حكم محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم (

  وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن

اســـتقر قضـــاء مجـلــس الدوـلــة عـلــي تعرـيــف القـــرار اإلداري بأـنــه إفصـــاح اإلدارة عـــن إدارتهـــا  
الملزمـــة بمـــا لهـــا مـــن ســـلطه بمقتضـــي القـــوانين واللـــوائح وبقصـــد إحـــداث أثـــر قـــانوني معـــين ابتغـــاء 

 . مصلحة عامة

 )١٢٣٦ ص١٢ س ٢/٩/١٩٦٧ع جلسة .  ق ١٢لسنة  ٦٧٤اإلدارية العليا الطعن رقم المحكمة (

 )٢٢٢ ص ٢ س ٧/١/١٩٤٨ ق جلسة ١ لسنة ١٦٣محكمة القضاء اإلداري الدعوى رقم (

 لسـنة ٨٤ من قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية رقـم ٥١وحيث نصت املادة 

   علي أن٢٠٠٢

 العـــام ـبـــإدارة يجـــوز لـــوزير الشــــئون االجتماعيـــة أن يعـهـــد إلـــي إحــــدى الجمعيـــات ذات النـفـــع 
مؤسســة تابعــة لـلـوزارة أو غيرهــا مــن اـلـوزارات أو الوحــدات المحلـيـة بـنـاء عـلـي طلبهــا أو تنفـيـذ بعــض 

 . مشروعاتها أو برامجها وفي هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أمواال عامة

   سابقة الذكر علي أن٢٠٠٢ لسنة ٨٤ من القانون رقم ٥٢ونصت املادة 

 نفع العام لرقابة الجهة اإلدارية وتتناول الرقابة فحص أعمال تخضع الجمعيات ذات ال 



 ١٩٣

الجمعـيـة بمــا فــي ذلــك تـلـك المتعلقــة بالمشــروع المســند إليهــا والتحقــق مــن مطابقتهــا للقــوانين واللــوائح 
 . والنظام األساسي للجمعية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون االجتماعية

 لسـنة ٨٤نون اجلمعيـات واملؤسسـات األهليـة رقـم  من قـا٥٥وقد نصت املادة 

   علي أن٢٠٠٢

تسري علي المؤسسات األهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب األحكـام المقـرره  
 . في شأن الجمعيات

 مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون اجلمعيـات واملؤسسـات ١٠٦وقد نصـت املـادة 

 لسـنة ١٧٨رار وزير الشئون االجتماعيـة رقـم  الصادرة بق٢٠٠٢ لسنة ٨٤األهلية رقم 

   علي أن٢٠٠٢

يجــوز لــوزير الشــئون االجتماعيــة إســناد بعــض األنشــطة أو المشــروعات أو البــرامج أو إدارة  
 . إحدى المؤسسات التابعة للوزارة للجمعيات ذات النفع العام

ئـات األخـرى أن تطلـب كما يجوز للوزارات ووحدات اإلدارة المحلية وغيرهـا مـن األجهـزة والهي 
من وزير الشئون االجتماعية الموافقة علي إسناد بعض مشروعاتها أو أنشـطتها أو برامجهـا أو إدارة 

 :علي أن يشتمل الطلب علي ما يأتيإحدى مؤسساتها إلي أي من الجمعيات ذات النفع العام 

مـراد إسـناده وصف تفصيلي لمكونات وأهداف وأغـراض المؤسسـة أو المشـروع أو البرنـامج ال
 . مبررات اختيار الجمعية المطلوب اإلسناد إليهاو.. للجمعية ذات النفع العام

   من الالئحة التنفيذية سابقة الذكر بعاليه علي أن١٠٧وقد نصت املادة 

يجب علي وزارة الشئون االجتماعية في األحوال المشار إليهـا فـي المـادة السـابقة أن تحصـل  
وفـي جميـع األحـوال يصـدر قـرار .. مطلوب إسناد األعمال إليها قبل اإلسناد علي موافقة الجمعية ال

 . اإلسناد من وزير الشئون االجتماعية

 ملا كان ذلك 

 الثابت باملستندات كان وحيث 

 تقدم وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمـذكرة للعـرض علـي ٢٤/٩/٢٠٠٢أنه بتاريخ 
نتشــرف بــأن نعــرض " امعــة التكنولوجيــة المصــرية جــاء فيهــارئــيس مجلــس الــوزراء بشــأن إنشــاء الج

 : ي يتضمنذواللسيادتكم اإلطار العام المقترح إلنشاء الجامعة التكنولوجيا المصرية 
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 علي أن تتويل

المؤسسة المذكورة إجـراءات إنشـاء الجامعـة التكنولوجيـة فـي إطـار قـانون الجامعـات الخاصـة  
 .  والئحته التنفيذية١٩٩٢ لسنة ١٠١رقم 

 هذا 

 اجتمـعـــــت اللجـنـــــة الوزارـيـــــة الخاصــــــة ببحــــــث إنشــــــاء جامـعـــــة النـيـــــل ٢٩/٤/٢٠٠٤وبـتـــــاريخ 
 . للتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء

قـيـام الجامـعـة " إـلـي ـفـي هــذا االجتمــاع وـقـد أشــار وزـيـر االتصــاالت وتكنولوجـيـا المعلومــات   

رية ككـيـان مـسـتقل عـلـي أن تـكـون ملكـيـة األرض والمـبـاني للدوـلـة وتـكـون اإلدارة للمؤسـسـة المصــ

 ٢٥/٥/٢٠٠٣ بتـاريخ ٢٠٠٣ لسـنة ١٧٧٧مؤسسـة أهليـة مشـهرة بـرقم  (لتطوير التعليم التكنولوجي
 .)٢٠٠٢ لسنة ٨٤طبقا للقانون 

 كما انه 
 تـقـــدم وزـيـــر االتصــــاالت وتكنولوجـيـــا المعلوـمـــات بمــــذكرة للـعـــرض عـلـــي ٣/٦/٢٠٠٤بـتـــاريخ 

  النيل من أهم بنودهرئيس مجلس الوزراء بمشروع الستصدار قرار جمهوري إلنشاء جامعة 
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  أن ذلك سيتم وانتهي إيل

وتتـــولي المؤسســـة المـــذكورة إجـــراءات إنشـــاء ..  وزارة االتصـــاالت والمعلومـــات تحـــت رعايـــة 
  ١٩٩٢ لسنة ١٠١الجامعة طبقا لقانون الجامعات الخاصة رقم 

 األمر الذي يتضح منه

ٕصــدور أمــر وقــرار إداري مــن وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بإســناد إنشــاء وادارة  
 ومبــاني الدولــة المملوكــة للــوزارة للمؤسســة األهليــة الخاضــعة جامعــة النيــل الخاصــة المقامــة بــأرض

 . ٢٠٠٢ لسنة ٨٤لقانون الجمعيات األهلية رقم 



 ١٩٥

دون إتبــاع اإلجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا بصــلب  

 ، ١٠٦ مـن القـانون والمـادة ٥٤ ، ٥٣ ، ٦٢ ، ٥١المواد أرقام 

 مــــــن الالئحــــــة التنفيذيــــــة الصــــــادرة بقــــــرار وزيــــــر الشــــــئون ١٠٧

 . ٢٠٠٢ لسنة ١٧٨االجتماعية رقم 

 والذي من أهمها

تقـــديم وزارة االتصـــاالت لطلـــب لـــوزير الشـــئون االجتماعيـــة لطلـــب موافقتـــه علـــي إســـناد إدارة 
 . مشروع جامعة النيل الخاصة للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي

 وهو ما مل حيدث 
ر إصــداره لقــراا المعلومــات فيمــا يخــص  قــام بــه وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــيعتبــر مــاحيــث  

بمثابـة هـو  إسناد إدارة مشروع جامعة النيل الخاصة للمؤسسة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي

 .وصمه بالبطالن واالنعدام مما ي من غير مختص واعتداء واغتصاب للسلطة صدور قرار إداري

 وترتيبا علي ما تقدم

 بإنشــاء جامعــة ٢٠٠٦ لســنة ٢٥٥يس الجمهوريــة رقــم صــدور قــرار رئــأن وحيــث أن الثابــت  
عـلــي الطـلــب المـقــدم مـــن  جـــاء بـنــاء ١٩٩٢ لســـنة ١٠١ـقــانون الجامـعــات رـقــم النـيــل الخاصـــة وفـقــا ل

 فهو قرار باطل ومنعدم   المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي

 علي باطل فهو باطلبني نفاذا للقاعدة األصولية القاضية بأن ما ذلك و

 ا كان ذلك مل
وكــــأثر مــــن أـثـــار بطــــالن وانعــــدام قــــرار اإلســــناد الصــــادر مــــن وزـيـــر االتصــــاالت للمؤسســــة  

قـا لقـانون الجامعـات المصرية التعليم التكنولوجي باتخاذ اإلجراءات إلنشـاء جامعـة النيـل الخاصـة وف
  .١٩٩٢  لسنة١٠١

 عـلــيم التكنوـلــوجييتعـــين القضـــاء ـبــبطالن الطـلــب المـقــدم مـــن المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير الت
 والمؤسسات األهلية  إلنشاء جامعة النيل الخاصة وفقا ألحكام قانون الجمعيات) المؤسسة األهلية (

 .  والئحته التنفيذية٢٠٠٢ لسنة ٨٤رقم 
 وبطالن إنشاء جامعة النيل الخاصة لفقدها أهم الشروط التي قضي بها قانون الجامعات 



 ١٩٦

  األويل منه والتي قضتوفقا للمادة  ١٩٩٢ لسنة ١٠١الخاصة 
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األمــر الــذي .. أو عـلـي أقــل تقــدير يوصــم قــرار إنشــاءها بعــدم المشــروعية ومخالفتــه للقــانون  
ت الضـــمني بإســـناد إدارة جامعـــة النيـــل الخاصـــة يتعـــين معـــه القضـــاء بانعـــدام قـــرار وزيـــر االتصـــاال

واتخــــاذ إجــــراءات تأسيســــها للمؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي لصــــدوره معيـبـــا بعـيـــب 
االختصاص واغتصاب السلطة لصدوره من غير مختص مع ما يترتب علي ذلك من أثـار أخصـها 

لتعليم التكنولوجي إلنشاء جامعة النيـل بطالن وانعدام الطلب المقدم من المؤسسة المصرية لتطوير ا
 بشــأن إســناد جامعــة ٢٠٠٦ لســنة ٢٥٥جامعــة خاصــة وعــدم مشــروعية ـقـرار رـئـيس الجمهورـيـة رـقـم 

 لفقـــده ركـــن ١٩٩٢ لســـنة ١٠١النيـــل جامعـــة خاصـــة وفقـــا ألحكـــام قـــانون الجامعـــات الخاصـــة رقـــم 
 وهو الطلب المقـدم ١٩٩٢ لسنة ١٠١السبب المنصوص عليه في صلب المادة األولي من القانون 

 . من جامعة المؤسسين وذلك نفاذا لقاعدة ما يترتب علي الباطل فهو باطل

 : الوجه الثاني 

 للعقـد ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢الفة القرار الصادر من رئيس جملـس الـوزراء رقـم خم 

) بائعـة(وهيئـة ا£تمعـات العمرانيـة ) مشـرتي(املربم بني وزارة االتصـاالت 

 يف األرض إال بعد عشر سنوات الذي حظر التصرف 
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  من القانون املدني علي أن ١٤٧وحيث نصت املادة .. هذا 
فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التـي .. العقد شريعة المتعاقدين  

 .يقررها القانون 
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 كام النقض يف هذا الشأن أن ومن أجل أح
ال يجوز ألحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفردة بنقضه أو تعديله كما يمتنـع ذلـك أيضـا علـي  

 .القاضي فيمتنع نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون 
 ) ق٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن رقم ٥/٤/١٩٩٠جلسة (

 ) ق٥٥لسنة  ٩٧٣ الطعن ٩/٢/١٩٨٩جلسة (
 )ق٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة (

 كما قضي بأن 
العـقــد شـــريعة المتعاـقــدين ـفــال يجـــوز نقضـــه أو تعديـلــه إال باتـفــاق طرفـيــه أو لألســـباب الـتــي  

 .يقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة 
 )ق٥٦ لسنة ٢٣٢٤ الطعن رقم ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة (

 )ق٥٧ لسنة ٤٨٨ الطعن رقم ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة (

 ملا كان ذلك 
وـبــــين وزارة ) بائعـــــة(وكـــــان العـقــــد المـبــــرم فيمـــــا ـبــــين هيـئــــه المجتمعـــــات العمرانـيــــة الحدـيــــدة  

قد ألزم األخيرة بعدم التصـرف باإليجـار فـي األرض محـل التعاقـد أو فـي جـزء ) مشتري(االتصاالت 
  .٢٠/٩/٢٠٠٤وات ولما كان هذا العقد مؤرخ في منها إال بعد مرور عشرة سن

 ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وكان القرار رقم 
المانح حق انتفـاع علـي ذات األرض بـأجر أسـمي جنيـه للفـدان للمؤسسـة المصـرية لتطـوير  

 . أي قبل مرور عامين فقط علي عقد البيع ٨/٣/٢٠٠٦التعليم التكنولوجي قد صدر بتاريخ 
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  : وجه الثالثال

 املمنوـحـة مبوجـبـه األرض ـحبـق انتـفـاع ٢٠٠٦ لـسـنة ٣٧٢انـعـدام الـقـرار رـقـم  

 للمؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي لصـدوره مـن رئـيس جملـس

ضرورة صدوره قانونا من رئيس اجلمهورية وهو ما جيعلـه من رغم الالوزراء ب

 .قرارا منعدما بعيب عدم اختصاص مصدره 

 فمن املقرر يف قضاء اإلدارية العليا أنه 
إذا نزل القرار إلي حد غصب السلطة وانحدر بذلك إلي مجرد الفعل المـادي المعـدوم األثـر  

ال يزيل عيبه فوات ميعـاد الطعـن عليـه وال يكـون قـابال للتنفيـذ بـالطريق قانونا فال تلحقه أية حصانة و
المباشـر ـبـل ال يـعـدو أن يـكـون مجــرد عقـبـه ماديـة ـفـي ســبيل اســتعمال ذوي الشــأن لمراـكـزهم القانونـيـة 

 .المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم إزالة تلك الصفة بصفة مستعجلة 
 )٣٨٠ ص ١ سنة ١٤/١/١٩٥٦ جلسة ٢٠٣٦ ، ٣٥المحكمة اإلدارية العليا الطعنان (

 كما قضي بأن 
إذا فقد القرار اإلداري أحد أركانه األساسـية فإنـه يعتبـر معيبـا بخلـل جسـيم ينـزل بـه إلـي حـد  

االنعــــدام واالتـفـــاق منعـقـــد عـلـــي أـنـــه ســــواء اعتـبـــر االختصــــاص أحــــد أركــــان الـقـــرار اإلداري أم أحــــد 
 صـــدور القـــرار اإلداري مـــن جهـــة غـيــر مـنــوط بهـــا مقومـــات اإلرادة الـتــي هـــي ركـــن مـــن أركاـنــه فـــإن

إصـداره قانونـا يعيبـه بعيـب جسـيم ينحـدر بـه إلـي حـد العـدم طالمـا كـان فـي ذلـك افتئـات علـي ســلطة 
 .جهة أخري لها شخصيتها المستقلة 

ومـن حيـث أن هـذه المحكمـة سـبق أن قضـت بأنـه إذا كـان العيـب الـذي يشـوب القـرار ينـزل  
إـنـه ينحــدر ـبـالقرار إـلـي مجــرد فـعـل ـمـادي مـعـدوم األـثـر قانوـنـا ال تلحـقـه ـبـه إـلـي حــد غصــب الســلطة ف

 .أية حصانة وال يزيل عيب فوات ميعاد الطعن فيه 
 )٣٩ ص ١٥سنة ) ٢٩/١١/١٩٦٩ (١٢ ، ١٣٦٥الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 

  ١٩٥٨ لسنة ٢٩وكانت املادة األويل من القانون رقم 

 ة بشأن التصرف با£ان يف أمالك الدول

 تنص علي 
 يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بأجر أسمي  



 ١٩٩

أو بأـقـل مــن أجــره المـثـل إـلـي شــخص طبيعــي أو معـنـوي بقصــد تحقـيـق غــرض ذي نفــع عــام ويكــون 
در ويصـــالتصـــرف بنـــاء علـــي اقتـــراح الـــوزير المخـــتص وبعـــد موافقـــة اللجنـــة الماليـــة بـــوزارة الخزانـــة 

 بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجهوريـة إذا جـاوزت قيمـة المـال المتنـازل عنـه ألـف جنيـه
 .ومن الوزير المختص إذا لم تتجاوز القيمة المبلغ المذكور 

 ملا كان ذلك 
..  الصـــادر عـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢وكاـنــت األراضـــي محـــل الـقــرار  

األمر الذي يوجب أن يكون القرار بالتصـرف فيهـا أو  .. ون جنيهتتجاوز قيمتها ثالثة وستون ملي
  .من رئيس الجمهوريةبإيجارها بأجر اسمي صادرا 

 أما وأن هذا القرار 

صادر من رئيس مجلس الوزراء األمر الـذي يحمـل افتئاتـا  

عـلــي االختصـــاص وتعـــدي علـيــه ويكـــون الـقــرار معـيــب ومعـــدوم 

عـدوم األثـر القـانوني وال ينحدر لحد أن يكون مجرد فعل مادي م

 .تلحقه الحصانة وال يزول عيبه بفوات مواعيد الطعن عليه 
 وال ينال من ذلك

أن ثمــة تفــويض صــادر مــن رئــيس الجمهوريــة إلــي رئــيس مجلــس .. مــا ورد بصــدر القــرار  
  .٢٠٠٦ لسنة ٥الوزراء ببعض اختصاصاته وهو القرار رقم 

 في هذا املقام جاءتف

 مومية لقسمي الفتوى والتشريع  فتوى اجلمعية الع

 لتقرر بأن 
المشـــكلة فـــي مرتبـــة الـــنص الـــذي يجيـــز التفـــويض فاألصـــل هـــو أن يكـــون ......... 

الـنص الـذي يجيـز التفـويض مـن ذات مرتبـة الـنص الـذي يقـرر االختصـاص األصــيل 
أو أعـلــي مـنــه درجـــة فاالختصـــاص المـقــرر بـقــانون ال يجـــوز التـفــويض فـيــه إال ـبــنص 

رد ـفــي قـــانون أو ـفــي أداه أعـلــي مـنــه كالدســـتور واالختصـــاص المقـــرر ـيــأذن ـبــذلك وـيــ
 بقرار بقانون ال يجوز التفويض فيه إال بنص في قرار بقانون أو بالدستور 
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 وبناء عليه 
ال يجوز التفويض بقـرار جمهـوري فـي االختصـاص المقـرر بقـانون كمـا ال يجـوز ألي 

ر مـــا لـــم يـــرد نـــص فـــي ســـلطة دســـتورية أن تفـــوض اختصاصـــها المقـــرر فـــي الدســـتو
 الدستور يجيز هذا التفويض 

 ٥١ ص ٧/١/١٩٧٦ جلســــة ٣٢ ، ٣١فتــــوى الجمعيــــة العموميــــة لقســــمي الفتــــوى والتشــــريع ســــنة (
 ) .٨٦/٦/٢٢٣ ملف رقم ١١/١/١٩٧٦ في ١٤الفتوى رقم 

 )٥٤ دراسة مقارنة ص –التفويض واالختصاصات اإلدارية .. محمد فتوح عثمان / د(

 أحكام اإلدارية العليا علي أن ويف ذلك استقرت 
ال يجوز للمفوض إليه بـدون نـص يجيـز ذلـك أن يفـوض فـي االختصاصـات المفوضـة إليـه  

ـفـــالتفويض ـفـــي االختصاصــــات ال يجــــوز ـبـــل أـنـــه ـيـــؤدي إـلـــي انعــــدام ـقـــرار التـفـــويض الصــــادر مــــن 
 .المفوض إليه حيث ال يعدو أن يكون عقبه مادية 

 )٢٨/١٢/١٩٨٦ع جلسة . ق ٢٦ لسنة ١٠٩٠ن رقم  الطع–المحكمة اإلدارية العليا (

 ملا كان ذلك 
 بشــأن التصــرف بالمجـان ـفـي أـمـالك ١٩٥٨ لسـنة ٢٩وكـان الثاـبـت ـمـن خـالل الـقـانون رـقـم  
ـلـم ـيـنص أو يشــر ـمـن قرـيـب أو بعـيـد إـلـي جــواز تـفـويض رـئـيس الجمهورـيـة غـيـره ـفـي .. الدوـلـة 

صـرف فـي أراضـي مملوكـة للدولـة أو  وعلـي األخـص التاختصاصه فيما يخـص تنفيـذ هـذا القـانون
كما خال أي قانون يناظره ويشاطره المرتبـة مـن الـنص علـي جـواز .. إيجارها بإيجار اسمي للغير 

 .هذا التفويض 

 هذا 
وحيث أن هذا التفويض يخالف القانون ومعدوم بما يقطع بأن القـرار المتخـذ بنـاء علـي هـذا  

 .ه ثمة آثار التفويض يكون معدوما بدوره وال يترتب علي

 وهذا هو احلال 
 الصـــادر مـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء بمـــنح المؤسســـة ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢بخصـــوص الـقــرار  

فهـــو ـقــرار .. المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي حـــق االنتـفــاع بإيجـــار اســـمي لمـــدة ثالـثــون عـــام 
لطعـن صادر من غير مختص وبغير تفويض صحيح بما يجعله معـدوما ال يصـحح بفـوات مواعيـد ا

 .فيه 
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 : الوجه الرابع

 الصادر مـن رئـيس جملـس الـوزراء لعـدم ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢انعدام القرار رقم  

تضمنه وصف دقيق نايف للجهالة لألرض املراد تأجريها بإجيار امسي للمؤسسة 

 املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي 
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 ومن هذا النص 
يتجلى ظاهرا أنه لم يوضح مكان األرض المراد منح حق االنتفاع بها بل جـاء مجهـال دون  

 .وصف أو تحديد علي نحو ينطبق علي أي مكان في جمهورية مصر العربية 

 وهو األمر الذي يبطل 
وات مواعيــد الطعــن القــرار المشــار إليــه ويجعلــه هــو والعــدم ســواء وال يزيــل عنــه الــبطالن فــ 

 .عليه 

  : الوجه اخلامس

قـد صـدر فضـال عمـا تقـدم باملخالفـة  ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢ أن القرار الرقيم برقم 

فضال عـن .. وذلك إلهداره حلق امللكية العامة وإضراره باملال العام .. للدستور 

خمالفته مبدأ املسـاواة لعـدم وجـود جامعـة خاصـة مبصـر مت منحهـا أمـالك 

 . مقابل الدولة بال

 بداية 
  .١٩٧١ في ظل سريان دستور٢٠٠٦     فالثابت أن القرار المشار إليه صدر في غضون عام 

 الذي نصت مادته الثامنة علي أن 
 .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين  

 



 ٢٠٢

  علي أن ٢٩كما نصت املادة 
الملكـيـــة العامــــة ،  : تخضــــع الملكـيـــة لرقاـبـــة الشــــعب وتحميهــــا الدوـلـــة ، وهــــي ثالـثـــة أـنـــواع 

 .والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة 

  نص علي أن ٣٠ويف املادة 
 .الملكية العامة هي ملكية العشب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام  

  بأن ٣٣كما قالت املادة 
رهـا للملكية العامـة حرمـه ، وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون ، باعتبا 

 .سندا لقوة الوطن وأساس للنظام االشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب 

  علي أن ٤٠نصت املادة .. وتتوجيا لذلك كله 
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 

 أحكام احملكمة الدستورية العليا يف هذا الشأن ومن 
 مــن الدســتور هــو عــدم التميـيـز ـبـين أـفـراد ٤٠المقصــود بالمســاواة الـتـي نصــت عليهــا المــادة  

 .الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية 
 ) ق٥ لسنة ١١٤ قضيه رقم ١٩٨٥ إبريل ١٦جلسة (

 كما قضي بأن 
 وانتهـاء بالدســتور القـائم لمـبـدأ ١٩٢٣عاقبـة ـبـدءا بدسـتور ســنة ترديـد الدسـاتير المصــرية المت 

المساواة أمام القانون وكفالتها وتطبيقـه علـي المـواطنين كافـة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة والسـالم 
االجتماعي وعلي تقدير أن غايته صونا حقوق المواطنين وحرياتهم فـي مواجهـة صـور التمييـز التـي 

 .مارستها تنال منها أو تقيد م
 )ق٧ لسنة ٢١ قضية رقم ١٩/٤/١٩٨٩جلسة (

 وقضي كذلك بأن 
الدســـتور فحســـب ي مـبــدأ المســـاواة ال ينطـبــق عـلــي الحـقــوق والحرـيــات المنصـــوص عليهـــا ـفــ 

 .أيضا علي كافة الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين ما ٕوان
 )الحكم السابق (

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



 ٢٠٣

  كذلك بأن كما قضي
رهينـة بشــروطها ..  مـن الدسـتور مســاواة قانونيـة ٤٠المسـاواة المنصـوص عليهـا ـفـي المـادة  

الموضــــوعية التــــي ترتــــد إلــــي طبيعــــة الحــــق الــــذي يكــــون محــــال لهــــا ، ومــــا تقضــــيه ممارســــته مــــن 
سلطة المشرع التقديريـة لمقتضـيات الصـالح العـام فـي وضـع الشـروط الموضـوعية التـي .. متطلبات 

د بها المراكز القانونية التي يتساوى بها األفراد أمام القانون بحيث يكـون لمـن تـوافرت فـيهم هـذه تتحد
 .الشروط دون سواهم ممارسة هذه الحقوق 

 ) ق٩ لسنة ٣٧ القضية رقم ١٩/٥/١٩٩٠جلسة (

 ملا كان ذلك 

 وبتطبيق املفاهيم القانونية 

 والدستورية أنفة الذكر 
 والـذي نصـت مادتـه ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢اسة مجلـس الـوزراء رقـم علي القرار الصادر من رئ 

 :األولي علي أن 
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 ملا كان ذلك 
إيجـار أسـمي (وكانت الجامعة التي تم منحها حق االنتفاع باألرض محل التداعي بالمجـان  

ت هــي جامـعـة خاصــة تتلـقـي مــن الطلـبـة الملتحـقـين بهــا أالف الجنيهــا) واحــد جنـيـه للفــدان ســنويا

وهو ما يعد معه ضررا جسـيما بالمـال العـام أن تمـنح هـذه الجامعـة التـي تـدر أرباحـا طائلـة .. سنويا
 .األرض والمباني المقامة عليها مجانا أو بهذا اإليجار المزعوم .. سنويا 

 فضال عن أن ذلك 
بهـا يعد وبحق افتئاتا علي الملكية العامـة واعتـداء عليهـا ومـنح مـن ال يسـتحق حـق المنفعـة  

 .وهو في الحقيقة نفعا خاصا محضا وال يمت بصلة للنفع العام .. بزعم تحقيق النفع العام 

 

 



 ٢٠٤

 ليس هذا فحسب 

أنـه .. ا يؤكـد لعدالـة الهيئـة المـوقرة تدخل هجوميـبل أن الم 

ال توجـــد جامعـــة خاصـــة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة عوملـــت 

 عليهـــا بهـــذه الطريقـــة وـتــم منحهـــا األراضـــي والمـبــاني الـتــي تقـــام

 .بالمجان 
 ويا ليتها مل تكلف الدولة شيئا 

بمبلـغ تجـاوز الثالثـة وسـتون بل أن الثابت أن وزارة االتصاالت دفعـت ثمنـا لهـذه األرض  

  .مليون جنيه

 وقامت بعمل مباني وإنشاءات 
يتم منح األرض والمبـاني التـي .. وبعد ذلك كله  ..  مليون جنيه٣٢٥تجاوز عليها بمبلغ  
 .لي الدولة ما يجاوز األربعمائة مليون جنيه تكلفت ع

 بإجيار أمسي واحد جنيه يف العام للفدان 
تتقاضي من طالبهـا مصـروفات تتجـاوز ثـالث أضـعاف مـا تتقاضـاه أي .. لجامعة خاصة  

جامعـــة خاصـــة أخـــري ســـبق وابتاعـــت األرض بمبـــالغ طائلـــة وأقامـــت عليهـــا منشـــآتها بمبـــالغ طائلـــة 
 .أخري

  اإلهدار ملبدأ املساواة وهو ما ميثل عني

فمــــن المســــتحيل أن تجــــد جامعــــة خاصــــة فــــي مصــــر تــــم منحهــــا  

األرض والمباني بذات الطريقة واإليجـار االسـمي التـي منحـت بهـا أرض 

 .ومباني التداعي لجامعة النيل 
 ومن ثم 

يتضح وبجالء مدي العيوب الدسـتورية الجسـيمة التـي عابـت القـرار المشـار إليـه بمـا يجعلـه  
 .ديرا باإللغاء وعدم االعتداد به وعدم سريان ثمة أثار له ج

 



 ٢٠٥

 ومما تقدم مجيعه 
يتجـلـــى ظــــاهرا وبجــــالء أن كاـفـــة اإلجــــراءات والتصــــرفات الـتـــي ـتـــم اتخاذهــــا حـتـــى وصــــلت  

األرض محــل التــداعي إلــي جامعــة النيــل هــي إجــراءات باطلــة ومعدومــة ال ترتــب ثمــة أثــار قانونيــة 
دومة الصـفة بخصـوص هـذه األرض وال يجـوز تسـليمها إليهـا بـأي حـال وتجعل الجامعة المذكورة مع

 .من األحوال 

 : وجه السادس ال

 الصادر من رئيس الـوزراء خـالف صـحيح القـانون ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم  

 وذلك مبنحه األرض جلهة هي أمسا ذات نفع عـام لكـن يف ١٩٥٨ لسنة ٢٩رقم 

 صروفات باهظة علي األرض احلقيقة تهدف حنو إنشاء جامعة خاصة مب
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يجــوز التصــرف بالمجــان فــي مــال ـمــن أمــوال الدولــة الثابتــة أو المنقولــة أو تــأجيره بإيجـــار  
 .بقصد تحقيق غرض ذي نفع عامو معنوي أسمي أو بأقل من أجره المثل إلي شخص طبيعي أ

 ومن النص املشار إليه 
يتضح أن شرط جواز التصرف في مـال ثابـت أو منقـول مملـوك للدولـة بالمجـان أو بإيجـار  

  .تحقيق غرض ذي نفع عامإسمى هو 

 هذا 
 وصــف – صــوريا –وحـيـث أن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـقـد أعطـيـت  

 .النفع العام 

 لذلك نصت املادة الثالثة من نظامها األساسي علي أن 
 :تهدف المؤسسة إلي تحقيق األغراض اآلتية  

 .. جامعة أهلية ال تهدف للربح  –إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية  -١

 ورغم ذلك كله 
وال يمكـــن بحـــال مـــن  .. بإنشـــاء جامعـــة خاصـــةفقـــد قامـــت المؤسســـة المصـــرية المـــذكورة  
 حتـى لـو وصـفت بأنهـا ال تـهـدف بـأن الجامعـة الخاصــة تهـدف لتحقيـق نفـع ـعـامن يقـال األحـوال أ

 .للربح 
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 حيث أن الواقع 
أن هـــذه الجامعـــة تتقاضـــي مصـــروفات مـــن الطلبـــة الملتحقـــين بهـــا يجـــاوز ثـــالث أضـــعاف  

 .المصروفات التي تتقاضاها الجامعات المماثلة لها 

 ملا كان ذلك 
مجــان أو بإيجــار أســمي ـفـي أمــالك الدوـلـة هــو أن يكــون وـكـان مــن أهــم شــروط التصــرف بال 

وحيث أن إنشاء جامعة خاصة بالمصروفات الباهظة المشـار إليهـا سـلفا ال .. ذلك تحقيقا لنفع عام 
 .يمكن وصفه بأنه نفع عام 

 األمر الذي يؤكد وحبق 
 الصـــادر عـــن مجلـــس الـــوزراء بمـــنح حـــق انتفـــاع علـــي ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢أن القـــرار رقـــم  

رض محــل التــداعي إلــي المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي إلنشــاء جامعــة خاصــة األ
بما يستوجب إبطاله حفاظا علـي المـال العـام والمصـلحة العامـة .. جاء مخالفا للقانون والنظام العام 

 .للدولة 

 : وجه السابع ال

نون املؤسسة املصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي قـد خالفـت صـحيح القـا

ونظامها األساسي واألغراض واألهداف احملددة فيه بأن تقـدمت إلنشـاء جامعـة 

خاصة رغم أن نظامها األساسي يصرح هلا بإنشاء جامعة أهلية وهو األمر الـذي 

يبطل الطلب املقدم منها إيل رئاسة اجلمهورية الستصدار قـرار بإنشـاء جامعـة 

 خاصة وهذه املخالفة تستوجب حل هذه املؤسسة 

 داية ب

 فقد نصت املادة الثالثة من النظام األساسي للمؤسسة علي أن 
 تهدف المؤسسة إلي تحقيق األغراض اآلتية  

 ... جامعة أهلية ال تهدف للربح .. إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية  -١
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  مـن قـانون اجلمعيـات واملؤسسـات٥٧حيث أنه وفقا ملـا نصـت عليـه املـادة و 

 األهلية علي أن 
المشرع قد تطلب من المؤسسين لمؤسسة أهليـة أن يقومـوا بوضـع نظـام أساسـي لهـا ويتعـين  

أن يتضــمن البياـنــات المحـــددة بهــذه الـمــادة وـمــن ضــمنها الـغــرض اـلــذي أنشــئت المؤسســـة ـمــن أجـــل 
 تحقيـقـه ـفـإذا مــا تصــرفت ـفـي أموالهــا أو خصصــتها ـفـي غـيـر األغــراض الـتـي أنشــئت مــن أجلهــا فإـنـه

 . من القانون يكون جزاءها الحل ٤٢/١طبقا للمادة 

ـادة   ـد نـصـت اـمل ـم ٥٥فـق ـانون رـق ـن الـق ـنة ٤٨ ـم ـات ٢٠٠٢ لـس ـأن اجلمعـي  بـش

 واملؤسسات األهلية علي أن 
تســـري عـلــي المؤسســـات األهلـيــة فيمـــا ـلــم ـيــرد بشـــأنه ـنــص خـــاص ـفــي هـــذا الـبــاب األحكـــام  

 .المقررة في شأن الجمعيات 

 علي أن  ٤٢نصت املادة .. لذلك 
يكـون حــل الجمعيـة بـقـرار مســبب مـن وزـيـر الشـئون االجتماعـيـة بـعـد أخـذ رأي االتحــاد الـعـام  

 :وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها في األحوال اآلتية 
 ... التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها  -

 ملا كان ذلك 
إنـشــاء " المصــرية لتطـــوير التعلــيم التكنولــوجي هـــو وكــان مــن أول وأهـــم أهــداف المؤسســـة  

 " .جامعة أهلية 

 أما ما قامت بتنفيذه 
وهـــذا مــا يعــد مخالـفــة صــريحة لنظامـهــا األساســي وأهـــدافها  .. هــو إنـشــاء جامـعــة خاصــة 

المحــددة وبــذلك تكــون هــذه المؤسســة قــد أنفقــت أموالهــا فــي غيــر الغــرض المحــدد لهــا بمــا يســتوجب 
 .ٕنون من حلها وابطال كافة التصرفات الناتجة عن تلك المخالفة للقانون إعماال لصريح القا

 

 



 ٢٠٨

 : الوجه الثامن 

ة حيث أن القـانون رقـم امعة أهليجعدم جواز حتويل جامعة النيل اخلاصة إيل  

وهـو مـا يؤكـد عـدم ..  مل ينظم هذه املسألة ومل يـنص عليهـا ٢٠٠٩ لسنة ١٢

نفيذية هلذا القـانون والصـادرة بـالقرار مشروعية الباب التاسع من الالئحة الت

من جواز حتويل اجلامعة ) باملخالفة للقانون( فيما تضمنته ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢رقم 

وهـو األمـر الـذي يؤكـد أن .. وعدم دستورية ذلـك .. اخلاصة إيل جامعة أهلية 

وال جيـوز .. جامعة النيل هي جامعة خاصة ذو منفعة خاصة وماهلا مال خـاص 

األمـر .. أو يتم حتويلها جلامعة أهليـة .. ل إيل منشأة ذات نفع عام هلا أن تتحو

 .الذي يؤكد عدم مشروعية القرارات التي كانت صادرة قبل التنازل 
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الجامعـــات الخاصـــة واألهلـيــة وـتــدمج المـــواد مـــن يعمـــل بأحكـــام الـقــانون المراـفــق ـفــي شـــأن  
 بشـــأن الجامعـــات الخاصـــة فـــي القـــانون ١٩٩٢ لســـنة ١٠١األولـــي إلـــي العاشـــرة مـــن القـــانون رقـــم 
 . تحت عنوان الباب األول الجامعات الخاصة١٠ إلي ١المرافق بذات نصوصها وأرقامها من 

 ونصت املادة الثالثة علي أن 
ة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشـهر مـن تـاريخ العمـل يصدر رئيس الجمهورية الالئح 

 بشــأن ١٩٩٢ لســنة ١٠١ٕـبـه واـلـي أن تصــدر هــذه الالئحــة يســتمر العمــل بالالئحــة التنفيذـيـة للـقـانون 
 .إنشاء الجامعات الخاصة 

  الباب الثاني للجامعات األهلية تنص علي أن ١١وجاءت املادة 
ـلـربح ويجــوز إنشــاؤها بـنـاء عـلـي طـلـب شــخص طبيعــي أو الجامعــات األهلـيـة ال تهــدف إـلـي ا 

 شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية 

  علي أن ١٢نصت املادة و
يصــدر بإنشــاء الجامعــة األهليــة قــرار مــن رئــيس الجمهورـيـة بعــد موافقــة مجـلـس الــوزراء بنــاء  

تعليم الـعـالي وتكــون للجامـعـة األهلـيـة شخصــية اعتبارـيـة خاصــة ـمـن ـتـاريخ عـلـي اـلـوزير المخــتص ـبـال
 .إنشائها 



 ٢٠٩

 ٢٠٠٩ لسـنة ١٢ من قانون اجلامعات اخلاصة واألهليـة رقـم ١٩ءت املادة كما جا 

 صرحية واضحة حمددة دور الالئحة التنفيذية حيث نصت علي أن 
 .ة بها إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة وبدء الدراس -١

 .شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -٢

 شئون التعليم  -٣

 .نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة واألهلية  -٤
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 وذلك دون سند من القانون 

حيث لم يورد قانون الجامعات الخاصة واألهليـة بـين مـواده  

مكانيــة تحويــل إيشــير بــين طياتــه إلــي  صــريحا أو ضــمنيا انصــ

 .جامعات األهليةإلي هذه الجامعات الخاصة 
 بل أقتصر حديثه 
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 ؤكداألمر الذي ي
 الصادرة لقـانون الجامعـات الخاصـة واألهليـة ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢تجاوز الالئحة التنفيذية رقم  

 حـيـث أنشــأت مراكــز قانونـيـة جدـيـدة ـلـم ـيـرد ـنـص عليهــا لحــدودها الدســتورية ٢٠٠٩ لســنة ١٢رقــم 
موضـحه اإلجـراءات التـي بالقانون الذي ينبغي احترامه وصدور الالئحة التنفيذية فـي حـدود مـا قـرره 

 .ينبغي اتخاذها لتطبيق ونفاذ القانون 

 مبعني 

أن ينبـغـــي أن تصــــدر الالئحــــة التنفيذـيـــة بـمـــا تتضــــمنه ـمـــن  

 .مواد في حدود القانون وبهدف إيضاحه للكافة 
 حيث عرف الفقه وأوضح أن 

ذا الالئحة هي نص عام مكتوب تضعه سلطة لها حق إصدار اللـوائح وهـذه السـلطة تملـك هـ 
 .الحق ألنها سلطة حكومية معترف بها من الشعب 

وتخضع بعض اللوائح ذات األهمية الخاصة إلجراءات خاصة مثل أخذ رأي هيئة استشارية  
كمجلـــس الدولـــة ورأي الهيئـــة االستشـــارية غيـــر ملـــزم غيـــر أن استشـــارتها تكـــون أحيانـــا إجباريـــة وال 

هـا قبـول أو رفـض الالئحـة والقاعـدة أن السـلطة تخضع اللوائح لمناقشـة هيئـة ممثلـة للشـعب ويكـون ل
الالئحيـــة مـــن اختصـــاص الســـلطة التنفيذيـــة وبمقتضـــي نصـــوص الدســـتور المصـــري يصـــدر رئـــيس 
الجمهورية اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين كما يصـدر لـوائح الضـبط والقـرارات الالزمـة إلنشـاء وتنظـيم 

 .المرافق والمصالح العامة 
ت أن تحتــرم اللــوائح القــوانين فــإذا كــان هنــاك تعــارض بــين الالئحــة ويجــب فــي جميــع الحــاال 

وبين القانون أو حتـى روحـه فـإن الالئحـة تكـون غيـر مشـروعية ومـن بـاب أولـي تكـون الالئحـة غيـر 
 .مشروعة إذا خالفت الدستور 

ــــوائح فـــــي مصـــــر المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا أمـــــا   ويخـــــتص بمراقبـــــة دســـــتورية القـــــوانين والـل
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 .ونية اإللغاء لفوات المواعيد القان
سـعاد الشـرقاوي أسـتاذ القـانون العـام بجامعـة /  الدكتورة–كتاب النظم السياسية في العالم المعاصر (

 ). وما بعدها ٧٢ ص ٢٠٠٧القاهرة طبعة 

 كما أوضحت رقابة دستورية اللوائح بأن 
مفهـــــوم اللـــــوائح فـــــي مجـــــال الرقابـــــة الدســـــتورية يـــــنص علـــــي اللـــــوائح التـــــي تعـــــد مـــــن قبيـــــل  

 . األصلية للسلطة التنفيذية وتلك اللوائح تدنو من القوانين مكانة ومرتبة االختصاصات
  : والقاضية بأن ١٩٧١ من دستور ١٤٤وتستمد اللوائح التنفيذية وجودها من المادة  

بـمـا ـلـيس فـيـه تـعـديل أو يصـدر رـئـيس الجمهورـيـة الـلـوائح الالزـمـة لتنفـيـذ الـقـوانين  

 .تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها 
 ذا الشطر من النص وه

أرسي حدود اللـوائح التنفيذيـة بحيـث ينحصـر دورهـا فـي تنفيـذ القـوانين بمعنـي إيـراد التفاصـيل  
 .لما ورد بها من كليات دون تعديلها أو تعطيلها أو اإلعفاء من تنفيذها 

 األحكام الدستورية طالعة ومب
 في هذا الشـأن ولـم يقـف هـذا يتضح أن السلطة التنفيذية قد تخطت القيود المرسومة لمهامها 

�.אJ	�cא �&%א���7��u�#Q��Eא�+��%ن�א�K��p'�و�������Kالتخطي عند التعديل الجزئي 

  خلصت احملكمة الدستورية العليا٢٠٠٦ففي عام 
 ١٩٩٧ لسـنة ٨إلي عدم دسـتورية الالئحـة التنفيذيـة لقـانون ضـمانات وحـوافز االسـتثمار رقـم  

انون بخصــوص نصـــاب رأس مــال الشــركات الراغبــة ـفــي مباشــرة أيــا ـمــن لســنها قيــد أجــدب مـنــه القــ
 .األنشطة المنظمة تشريعيا 

 لذلك إيضاحا و
أورد القاضي الدسـتوري أنـه ال يـدخل فـي مفهـوم اللـوائح التنفيذيـة توليهـا ابتـداء تنظـيم مسـائل  

حكـام جديـدة ال يمكـن خال القانون من بيان اإلطار العام الذي يحكمها وأال كان ذلك منهـا تشـريعا أل
 إسنادها إلي القانون وليس تفصيال ألحكام أوردها المشرع في القانون إجماال بما يخرج الالئحة 
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 . من الدستور ١٤٤عندئذ عن الحدود التي نظمتها المادة 

 ما تقدم كان وحيث 
 ـقــد خـلــت ١٩٩٧ لســـنة ٨وكـــان ـقــانون ضـــمانات وحـــوافز االســـتثمار الصـــادر بالـقــانون رـقــم  

 أيامه من أي قيد بشأن نصاب رأس مال الشركات التي يرغب المسـتثمر فـي تأسيسـها لمزاولـة أحك
نشاط في المجاالت التي حـددها القـانون لالنتفـاع بـالحوافز والمزايـا التـي تضـمنها ذلـك القـانون ومـن 

ة مــن بينهــا النشــاط الشــامل لصــناعة الســينما وكــان القــانون المشــار إليــه قــد أحــال فــي الفقــرة األخيــر
مادته األولي إلي الالئحـة التنفيذيـة بـالنص الطعـين وقـد اسـتحدثت حكمـا جديـدا اسـتلزم أال يقـل راس 
المـــال الموظـــف فـــي الشـــركة المســـاهمة أو المنشـــأة الكبـــرى التـــي تعمـــل فـــي مجـــال النشـــاط الشـــامل 

ـلـذي جــاء لصــناعة الســينما عــن ـمـائتي ملـيـون جنـيـه فإـنـه يكــون ـقـد أـتـي بقـيـد ال ســند ـلـه ـمـن الـقـانون ا
خـلــوا مـــن بيـــان اإلطـــار اـلــذي يحكـــم هـــذا األمـــر مخالفـــا ـبــذلك الضـــوابط التـــي أوجـــب الدســـتور تقيـــد 

 مــن الدســتور ويوجــب القضــاء ١٤٤ ، ٨٦الالئحــة التنفيذيــة بهــا بمــا يعيبــه بمخالفــة نــص المــادتين 
 .بعدم دستوريته 

 فالالئحة التنفيذية 

القـانون توليهـا تنظـيم مسـائل خـال اختصاصها ال يدخل في  

من بيان اإلطار العام الذي يحكمها فال تكون الالئحة عندئذ قـد 

ٕفصــلت أحكامــا أوردهــا المشــرع إجمــاال وانمــا شــرعت ابـتـداء مــن 
 .خالل نصوص جديدة ال يمكن إسنادها للقانون 

 ذلك أن الغرض من صدور الالئحة 
الزمـــة لتنفـيــذه مـــع  وضـــع القواعـــد والتفاصـــيل الأي.. يتعـــين أن ينحصـــر فـــي إتمـــام القـــانون  

اإلبقــاء علــي حــدوده األصــلية بــال أدنــي مســاس ودون أن تنطــوي علــي تعــديل أو إلغــاء ألحكامــه أو 
.. تضــيف إلـيـه أحكامــا تبعــده عــن روح التشــريع لتتجــاوز بــذلك االختصــاص الدســتوري المخــول لهــا 

لتنفيذـيـة الخاصــة وـمـن ـثـم ونـفـاذا لجمــاع ـمـا تـقـدم قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية الالئحــة ا
 .بقانون ضمانات االستثمار  
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 هوحيث أن
 فالثاـبـــت أـنـــه صــــدر بشــــأن إنشــــاء ٢٠٠٩ لســــنة ١٢بتطبـيـــق ـمـــا تـقـــدم عـلـــي الئحــــة الـقـــانون  

الجامعـــات الخاصـــة واألهليـــة منـــذ بـــدايتها وفقـــا للشـــروط واإلجـــراءات التـــي أنـــاط بالالئحـــة التنفيذيـــة 
 إيضـــاحها وتفصـــيلها وفـقــا للمجمـــل العـــام ٢٠١٠ة  لســـن٣٠٢الصـــادرة بـقــرار رـئــيس الجمهورـيــة رـقــم 

 مواده عن تحويل الكيـان القـانوني للجامعـات مـن صلبدون أن يتطرق القانون للحديث بللقـانون 

 .خاصة إلي أهلية أو يشير إلي ذلك بين طيات ألفاظه 

 وحيث أن 
لـبــات  الصـــادرة إليضـــاح متط٢٠١٠ لســـنة ٣٠٢الثاـبــت مـــن مطالعـــة الالئحـــة التنفيذـيــة رـقــم  

أنـهــا اـســتحدثت مراـكــز قانونـيــة جدـيــدة  ٢٠٠٩ لســنة ١٢قــانون الجامـعــات الخاصــة واألهلـيــة رـقــم 

 نصوص ومواد جديدة خرجت بهـا عـن اإلطـار العـام لقـانون الجامعـات الخاصـة واألهليـة شرعتو

ٕوالــذي يــدور فــي إطــار إنشــاء جامعــات منــذ بــدايتها إمــا أن توصــف بأنهــا جامعــات خاصــة وامــا أن 
 .ها جامعات أهلية وذلك وفقا للشروط واإلجراءات الخاصة بكل وحدة منهاتوصف بأن

 إال أن الالئحة التنفيذية 
تولت ابتداء تنظيم مسائل تحويـل الجامعـات الخاصـة إلـي جامعـات أهليـة وأفـردت لهـا البـاب  

ة  وحتـى المـاد٣٦التاسع تحت مسمي تحويـل الجامعـة الخاصـة إلـي جامعـة أهليـة بمـواده مـن المـادة 
 .٢٠٠٩ لسنة ١٢ والتي خال منها قانون الجامعات الخاصة واألهلية رقم ٤١

 ومن ثم 

  ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢رقم الصادرة بالقرار ون الالئحة التنفيذية تك
شــرعت أحكامــا وأجــازت أمــورا لــم يــنص القــانون الصــادرة بشــأنه علــي أجازتهــا األمــر اـلــذي  

 .تها مع ما يترتب علي ذلك من آثار يتعين معه القضاء بعدم مشروعيتها وعدم دستوري

 أهمها 
عدم أحقية جامعة النيل الخاصة في طلبها بإلغاء ما وصـفته بأنـه قـرار سـلبي باالمتنـاع عـن  

 .تحويلها إلي جامعة أهلية 

 

 

 



 ٢١٤

 : الوجه التاسع 

 الصادر عن رئـيس جملـس الـوزراء لقـانون ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢خمالفة القرار رقم  

الـذي حيظـر مـنح هـذه اجلامعـات  .. ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ اجلامعات اخلاصة رقم

 .اخلاصة أراضي مملوكة للدولة با£ان أو إجيارها هلا بإجيار أمسي 
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الها مملوكـــــة يجـــــوز إنشـــــاء جامعـــــات خاصـــــة تكـــــون أغلبـيــــة األمـــــوال المشـــــاركة ـفــــي رأســـــم 
لمصـــريين وال يكـــون غرضـــها األساســـي تحقـيــق الـــربح ويصـــدر بإنشـــاء الجامعـــات الخاصـــة وتحديـــد 
نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلـب جماعـة المؤسسـين وعرضـه وزيـر التعلـيم وموافقـة 

 .مجلس الوزراء 

 هذا 

 وبناء علي هذا النص ومجيع نصوص ذلك القانون 

 ة ومذكراته اإليضاحي
أنها تعتمـد علـي المشـاركة الشـعبية يتجلى ظاهرا أن السمة التي تميز الجامعات الخاصة  

وهــذه الســمة تعــد قـيـدا عـلـي التصــرف فــي أمــوال  .. للمصــريين وال تعتمــد عـلـي الجهــات الحكومـيـة
 .الدولة أو تأجيرها  بإيجار أسمي فال يجوز للدولة منح هذه الجامعات األموال العامة 

 قرار املشار إليه وحيث أن ال
 رغــم عـلـم مصــدره يقيـنـا ـبـأن الجامعــة الـتـي ســوف ـيـتم إنشــاؤها عـلـي ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢رـقـم  

.. األرض المملوـكـة لدوـلـة والممـنـوح عليـهـا حــق انتـفـاع بإيجــار أســمي ـقـدره واحــد جنـيـه للـفـدان ســنويا 
 المشـرع فـي ورغم علمه بأن هذا التصرف يخالف الهـدف والغايـة التـي تغياهـا .. هي جامعة خاصة

قـــانون الجامعـــات الخاصـــة ـمـــن التصـــريح بإنشـــائها بمشـــاركة شــــعبية مـــن المصـــريين دون مشــــاركة 
إال أنه تعمد مخالفة هـذا القـانون وعـدم االلتفـات إليـه تحقيقـا لمـآرب خاصـة ال .. الحكومة أو الدولة 

 .تمت للصالح العام أو النفع العام بصلة 

 السيما 
معة النيل التي منحت األرض بالمجان هذه تتحصل من طالبهـا وأنه كما أشرنا سلفا أن جا 

 فأين هي المصلحة العامة .. علي ما يزيد علي ثالثة أضعاف مصروفات الجامعات المماثلة لها 
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 !!!.التي تحققها هذه الجامعة التي تمنح أرضا بماليين الجنيهات مجانا ؟؟؟

 األمر الذي يقطع
 ١٩٩٢ لسـنة ١٠١مشار إليه لمخالفته صحيح القانون  ال٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢ببطالن القرار  

 .بشأن الجامعات الخاصة 

  :عاشرالوجه ال

 مبا تضمنه من مـنح حـق انتفـاع علـي األرض ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢أن القرار رقم  

واملباني حمل التداعي لصاحل املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي 

فـإن .. مسي واحد جنيـه للفـدان سـنويا بإجياز ا.. إلنشاء جامعة النيل اخلاصة 

هذا االنتفاع واإلجيار يعترب مفسوخا من تلقاء نفسه مبجرد التنـازل املـربم مـن 

 املؤسسة واجلامعة والسابق اإلشارة إليه 
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يجـب بـقـاء العـقـار الـمـؤجر وفقـا لـهـذا الـقـانون مخصــص للـعـرض الـذي أجــر ـمـن أجـلـه طــوال  
مدة اإليجار ، فإذا لم يخصص العقار للغرض المذكور ، اعتبر العقد مفسوخا مـن تلقـاء نفسـه دون 

 .حاجه إلي حكم قضائي أو إعذار 

 وتطبيقا هلذا النص الصريح 
وقرة أنه بمجرد التنازل النهائي والغير مشروط من المؤسسـة يتجلى واضحا لعدالة الهيئة الم 

فـإن ذلـك .. المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن األرض والمباني محل التداعي لصالح الدولـة 

 .يستتبع بالضرورة فسخ اإليجار االسمي الممنوح لهذه المؤسسة علي أرض التداعي 

  األثرذاوه
وهــو األمــر ..  مــن المؤسســة المــذكورة ١٧/٢/٢٠١١مــؤرخ ـقـد ترـتـب ـفـور صــدور التـنـازل ال 

 . المشار إليه سلفا بات هو والعدم سواء ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢الذي يؤكد أن القرار 
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  : الوجه احلادي عشر

الفة جامعة النيل لصحيح القانون حيـث أنهـا مبجـرد صـدور قـرار رئـيس خم 

 يف التشـغيل دومنـا  بإنشائها قامـت بالبـدء٢٠٠٦ لسنة ٢٥٥اجلمهورية رقم 

 .اكتمال ملقوماتها األساسية والبشرية واملادية 

 بشـأن ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ مـن الالئحـة التنفيذيـة للقـانون ١٠قد نصت املادة ف 

 اجلامعة اخلاصة أن 
علــي الجامعــة الخاصــة التــي صــدر القــرار بإنشــائها البــدء فــي مزاولــة نشــاطها قبــل يحظــر  

ادية وفقا للبيانات والدراسات والمستندات والرسوم التفصـيلية الهندسـية استكمال مقوماتها البشرية والم
لجـنـة لمعايـنـة منشــآت ومرافــق الكلـيـات ) مجـلـس الجامعــات الخاصــة(المقدمــة منهــا ويشــكل المجـلـس 

واألقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكـون منهـا الجامعـة وذلـك للتحقـق مـن 
 .ا لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي كفايتها وصالحيته

 وبعد إجراء هذه املعاينة 
 مــن الالئحــة المــذكورة يصــدر التصــريح مــن اـلـوزير ببــدء الدراســة فــي ١١فإـنـه طبقــا للمــادة  

 .الجامعة الخاصة 

 ملا كان ذلك 
 وبتطبيــــق جملــــة المفــــاهيم القانونيــــة ســــالفة الــــذكر علــــي أوراق التــــداعي يتضــــح أن جمــــاع 

 .اإلجراءات المشار إليها سلفا لم تتبع ولم يتم االلتزام بها في شأن جامعة النيل 

 فالثابت 
 بشـأن إنشـاء هـذه الجامعـة صـدر ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥رئيس الجمهورية رقم / أن قرار السيد  

 وعقــب صــدوره بشــهر واحــد أعلنــت الجامعــة عــن بــدء الدراســة بهــا ٢٠٠٦فــي غضــون شــهر يوليــو 
ال الطالب الراغبين في االلتحاق بهـا مباشـرة واقتضـاء المصـروفات مـنهم دونمـا أن وبدأت في استقب

 .يكون لها مقر مكتمل المقومات المادية والبشرية 
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 ليس هذا فحسب 

  تركت هذه اجلامعة بل

 اجلنيهاتمن اليني مئات امللدولة علي ااألرض التي تكلفت 

 يف شرائها والبناء عليها 
 في القرية الذكية واتخذته مقرا لهـا دون إتبـاع صـحيح الخطـوات B2ني وذهبت لتستأجر مب 

 .أو اإلجراءات القانونية الالزمة والواجب اتخاذها قبل البدء في مزاولة النشاط 

 وهو األمر الذي ينم 
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 احملور الثالث للدفاع 

بيان أدلة أحقية مدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا يف األرض 

لقانوني عليها مبـا ال واملباني حمل التداعي واستقرار مركزها ا

 . يدع جماال للشك 

 وذلك علي النحو التايل 

 الدليل األول 

بناء علي التنازل الصحيح والنافذ عن األرض واملباني املربم مبعرفـة املؤسسـة  

أـصـبحت .. وجامـعـة النـيـل اخلاـصـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي 

وهـو مـا يقطـع .. كيفمـا تشـاء الدولة مالكه حلق التصرف يف األرض واملبـاني 

 حـىت القـرار ٣٠٥بصحة كافة القرارات التالية علـي التنـازل بـدءا مـن القـرار 

 الذي سلمت األرض واملباني ملدينة زويل نفاذا لـه وهـو مـا ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦

 يقطع مبشروعية وضع املدينة علي األرض واستقرار مركزها القانوني 

 يا أنها استقرت علي أن فمن أحكام احملكمة اإلدارية العل
 يتعين الستظهار حقيقة ما تضمنه القرار اإلداري ، أن يتم التقصي وراء قصد مصدره في  



 ٢١٨

ضــوء الظــروف التــي ال بســت إصــداره وحــدود الســلطة التــي يملكهــا وتــوافر أو عــدم تــوافر الشــروط 
 .الالزمة إلصداره 

 )٣١/٥/١٩٦٤ جلسة ١١٠٥ ص ٩ ق مكتب فني ٧ لسنة ٥٥٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مشروعية القرار اإلداري توزن بمجمـوع الظـروف واألوضـاع القائمـة وقـت إصـداره دون تلـك  

 .التي تطرأ بعد ذلك 
 )٢٣/١١/١٩٨٥ ق جلسة ٢٩ لسنة ٣٠٣٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الصادر عن رئيس ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وحيث أن الثابت بأوراق النزاع الراهن أن القرار رقم  

لس الوزراء قد منح للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق انتفاع علي األرض محـل مج
 وذلك بالمخالفة للقانون علي النحو السابق سرده .. التداعي بايجار اسمي جنيه واحد للفدان سنويا 

 .تفصيال 

 ولعلم املؤسسة املذكورة وجامعة النيل اخلاصة 
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 وهو األمر الذي رتب مركزين قانونيني 

  ال جيوز املساس بهما 

 املركز األول 
ن الصــلة تمامــا عــن أن باـتـت جامعــة النيــل الخاصــة والمؤسســة المــذكورة المنشــئة لهــا منبتــي 

 .األرض محل التداعي وال يملكان عليها ثمة حقوق 

 املركز الثاني 
أن باـتـت الدولــة حــرة التصــرف فــي األرض وتملــك إصــدار مــا يعــن لهــا بشــأن هــذه األرض  

 .من قرارات وترتيب ثمة حقوق عليها 

 وهو ما قد كان 
قــــة علــــي التنــــازل عــــن بالمواف (٢٠١١ لســــنة ٣٠٥حيــــث أصــــدرت الدولــــة القــــرارات أرقــــام  
 ثم ) بالموافقة علي التنازل عن المباني والتجهيزات (٢٠١١ لسنة ٣٥٦ثم القرار رقم ) األرض



 ٢١٩

 ) .بنقل اإلشراف علي األرض والمباني لصندوق التعليم (٢٠١١ لسنة ١٠٠٠القرار رقم 

  ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦وعقب ذلك أصدرت القرار رقم 

  ملدينة زويل باملوافقة علي تسليم األرض واملباني

 إلنشاء مشروعها القومي للنهضة العلمية عليها 
.. ونفاذا لهذا القرار األخير تم تسليم األرض والمباني إلـي مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا  

وعلي الفور بدأت المدينة نشاطها التعليمـي بعـدما قامـت بالعديـد مـن التعـديالت اإلنشـائية والهندسـية 
 .ثم البدء في النشاط التعليمي .. معدات واآلالت وتركيبها وشراء األجهزة وال

 ومن ثم 
والتي أعقبت التنازل عـن األرض يتضح أن كافة اإلجراءات والقرارات الصادرة عن الدولـة  

هي قرارات صـحيحة ونافـذة ومواكبـة  .. والمباني من جامعة النيل الخاصة والمؤسسة المنشئة لها
 .ن لصحيح الواقع وصريح القانو

 السيما إذا وضعنا يف االعتبار 

ــم يســـبق لجامعـــة   أن تـلــك األرض بمـــا عليهـــا مـــن مـبــاني ـل

النـيــــل الخاصـــــة أو المؤسســـــة اســـــتالمها أو ممارســـــة أي نشـــــاط 

عليهــــا علــــي نحــــو مــــا أقــــر بــــه رئــــيس مجلــــس أمنــــاء الجامعــــة 

وعلــي نحــو مــا أكدتــه األوراق .. بشــير عقيــل / والمؤسســة الســيد

ألمر الذي يؤكد عدم وجود ثمـة مراكـز ا.. في أكثر من موضع 

ســــوي ذلــــك .. قانونيــــة علــــي األرض والمبــــاني محــــل التــــداعي 

 .المركز القانوني الذي استقر لمدينة زويل 
 األمر الذي يؤكد 

أحقـيـة مديـنـة زوـيـل ـفـي طلباتهــا المذيـلـة بـهـا صــحيفة الـتـدخل الهجــومي الـتـي واكـبـت صــحيح  
 .الواقع وصريح القانون 

 



 ٢٢٠

 ي الدليل الثان

أن حق مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا علي األرض واملباني حمل التـداعي   

 الصـادر عـن رئـيس جملـس الـوزراء ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦مل يستمد من القـرار 

 الصـادر ٢٠١٢ لسـنة ١٦١بل أنه مستمد أيضا من القرار بقـانون رقـم  .. ���

كر املركـز عن رئيس اجلمهوريـة الـذي جعـل مـن األرض واملبـاني سـالفة الـذ

 .الرئيسي ملدينة زويل وجعلها مؤسسة عامة 

  ٢٠/١٢/٢٠١٢بتاريخ 
 الـــذي أرســـي مركـــزا ٢٠١٢ لســـنة ١٦١رئـــيس الجمهوريـــة قـــرار بقـــانون رقـــم / أصـــدر الســـيد 

قانونيــا وحقــا مكتســبا حــديثا علــي األرض محــل التــداعي لصــالح المدينــة المدعيــة فرعيــا ومــن ثــم ال 
 .يجوز المساس بها 

 :ملركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه وحيث أن ا
 .الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية 

 وقد اجته الفقهاء حول مسألة تعريف احلق املكتسب أو املركز القانوني إيل اجتاهني 

 : االجتاه األول 
م القضـــاء كالفقيـــه ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــا 
Planiol والعميد Ripert .  

 : واالجتاه الثاني 
حاول تحديد تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الـذي ال يجـوز للقاضـي أن يمسـه بسـوء  

 .أو يسلبه من صاحبه 

 وميكن تعريف احلق املكتسب يف القانون اإلداري بأنه .. هذا 
 . عليها الشخص جراء قانون وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل 

 :واملراكز القانونية نوعان 

  :النوع األول 
المراكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن  

 .مضمون المراكز القانونية محدد بإجراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة 
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 : النوع الثاني 
ردـيـــة ، يطـلـــق عليهــــا المراكــــز القانونـيـــة الشخصــــية للدالـلـــة عـلـــي طابعهــــا مراكــــز قانونـيـــة ف 

 .الشخصي 

 : واخلالصة 
أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  

 .لألسانيد والقوانين 

 ملا كان ذلك
 واقعــات النــزاع الــراهن يتجلــى وبتطبيــق جملــة المفــاهيم الفقهيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي 
 للعلـوم والتكنولوجيـا زويـل بأن كافة الحقوق التـي اكتسـبتها مدينـة أنه علي الفرض الجدلي.. ظاهرا 

 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥عـلـــي األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي بموجــــب الـقـــرارات اإلدارـيـــة أرقــــام 
  ) .والفرض علي خالف الحقيقة(أنها يشوبها شائبة  ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦

 إال أن

 الصــــادر ـمـــن رـئـــيس ٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  

فقــد أنشــأ حقــا مكتســبا ومركــزا قانونيــا جديــدا للمدينــة .. الجمهوريــة 

 .علي أرض ومباني النزاع 
 ذلك أن

محـــل الطعـــن هـــذا الـقــرار بـقــانون منـبــت الصـــلة تمامـــا عـــن كاـفــة الـقــرارات اإلدارـيــة الســـابقة  
فعـلـي ـفـرض .. ليهـا حـتـى يمـكـن الـقـول بـأن ـمـا بـنـي عـلـي باطـل فـهـو باطــل ـلـم يـكـن مترتـبـا عالماثـل و

فـإن القـرار بقـانون المـذكور لـم يصـدر مترتبـا عليهـا وال معتكـزا علـي مـا جـاء .. بطالن تلك القرارات 
 .بل صدر مستقال قائما بذاته وأنشأ حقا قانونيا مكتسبا جديدا للمدنية ال يجوز المساس بها .. بها 

  بشأن اهليئات العامة علي أن ١٩٦٣ لسنة ٦١ادة األويل من قانون قد نصت املف
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو  

 .خدمة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية 

 كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 
 :لهيئة العامة البيانات اآلتية يتضمن القرار الصادر بإنشاء ا 
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 .ومركزها اسم الهيئة  -١

 .الغرض الذي أنشئت من أجله  -٢

 .بيان األموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة  -٣

 .ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  -٤

 ونفاذا لصريح هاتني املادتني

نـصـت  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١هورـيـة القــرار بـقـانون رقــم رـئـيس الجم/ فـقـد أصــدر الســيد  

 مادته األويل علي أن 

 للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة زويــلتنشــأ مدينــة  
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��) مشروع مصر القومي للنهضة العلمية(مستقلة غير هادفة للربح 
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 ومن ثم 

.. ح هـذا الـقـرار اسـم الهيـئـة بشـكل جـلـي وصــريح وضــ أفقـد 

بأنهـا .. فضال عـن أنـه أوضـح مقـر هـذه المدينـة ومركزهـا 

 .األرض واألبنية محل التداعي 
وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وحقا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع  

 فإن وجود المدينـة ..اإلدارية السابقة وما جري عليها من طعون أوقفت تنفيذا ال ينال منه القرارات 

 سالف الـذكر ولـيس ٢٠١٢ لسنة ١٦١حاليا علي أرض التداعي مستمدا من القرار بقانون رقم 

 .طعون عليها من القرارات الم

 وهذا هو
 تمامـا عنـه وعـن المركز القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به بتنفيـذ حكـم منبـت الصـلة 

 .سبب اكتسابه 

 ذلك أنه
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 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
أـنـه ال يجــوز ـبـأي حــال مــن األحــوال المســاس ى ظــاهرا مــا تـقـدم يتجـلـٕاعـمـاال ونـفـاذا لجمــاع و 

 .بالمركز القانوني والحق المكتسب الجديد لمدينة زويل علي األرض والمباني محل التداعي 

 دليل الثالث ال

 ١٦١رقـم القـرار بقـانون زويل للعلوم والتكنولوجيا مبجـرد صـدور أن مدينة  

وأمواهلا وأمالكهـا أمـواال هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة باتت  ٢٠١٢لسنة 

 دني من القانون امل )٨٧(املادة صريح نص عامة ال جيوز املساس بها عمال ب

  من التقنني املدني علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
تعتـبــر أمـــواال عامـــة ، العقـــارات والمنقـــوالت التـــي للدوـلــة أو لألشـــخاص االعتبارـيــة العامـــة ،  -١

 أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قـرار مـن الـوزير والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل
 .المختص

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

 وفيما تقدم استقر الفقه علي أن 
الدوـلـة الوطنـيـة واألشــخاص االعتبارـيـة العامــة التابعــة لهــا بالنســبة لألمــوال العامــة المملوكــة  

ألن المـال العـام ال يجـوز ..  من القانون المدني ٨٧/٢يذ ضدهم وذلك وفقا للمادة لها ال يجوز التنف
فالتنفـيـذ عـلـي األمــوال المملوكــة للدوـلـة ـيـؤدي .. التصــرف فـيـه وـلـذلك يكــون التنفـيـذ علـيـه غـيـر جــائز 

 .إلي اإلخالل بهيبة الدولة ويمس الثقة المفروضة فيها 
 ١٧٦ ص ٢٨١ طريق التنفيذ بند –لحميد أبو هيف  ، عبد ا١١٢ ص ١٣٤بند .. محمد حامد فهمي (

 )  وما بعدها٢٣٦ ص ٢١١ ، أحمد أبو الوفا بند ١٢ ص ١٣نظام التنفيذ بند .. ،عبد الباسط الجميعي 

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص 
بعــدم جــواز الحجــز عـلـي أرض كاـنـت مملوكــة لمصــلحة األمــالك ملكــا خاصــا وذـلـك بســبب  

ســكندرية مخـبـأ عليهــا ممــا يعنــي تخصيصــها للمنفعــة العامــة وقــررت المحكمــة أـنـه إقامــة محافظــة اإل
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بـذلك تعتبـر األرض موضـوع إجــراءات الحجـز مـن األـمـوال العامـة فـال يجــوز الحجـز عليهـا ماداـمـت 
 .محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة 

 )٨١٦ ص ١٩ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض (

 ملا كان ذلك
 للعـلـوم زوـيـل اـلـذي أنشــأ مديـنـة ٢٠١٢ لســنة ١٦١ مــواد وبـنـود الـقـرار بـقـانون رـقـم ءوباســتقرا 

 والتكنولوجي تحت مسمي 

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

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

 وهو ما يضحي ظاهرا معه
وأموالهــا وأمالكهــا مــن عـقـارات أو .. وبالضــرورة أن باـتـت المديـنـة هيـئـة عامــة تابعــة للدوـلـة  

 .منقوالت هي أمالكا عامة 

 واألمالك العامة
ذلك أنها ..  بها ال يجوز بأي حال من األحوال التنفيذ عليها أو الحجز عليها أو المساس 

 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 

 وهو ما يقطع
ه ال يجـوز المســاس بـاألرض والمـبـاني محـل التـداعي وهــي مملوكـة لهيـئـة عامـة إذ باـتـت بأنـ 

 .أمواال عامة غير جائز نزعها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
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 :دليل الرابع ال

يـا مبجـرد اسـتالم األرض واملبـاني حمـل نة زويل للعلـوم والتكنولوجأن مدي 

 قاـمـت ـبـإجراء تـعـديالت يف املـبـاني واملنـشـآت ١/١١/٢٠١١الـتـداعي بـتـاريخ 

 وعليـهوقامت برتكيب أجهزة ومعدات وتكلفت مئات املاليني من اجلنيهـات 

ـة وـسـيهدر مـسـتقبل فاملـسـا ـة ومعنوـي س باملديـنـة سيـصـيبها بأـضـرار مادـي

 فضال عن وجود خطر جسيم علي ةائثالمث الالعاملني بها الذين يتجاوز عددهم

 األرواح يف حال املساس باملدينة 

 بداية 

 فإذا كانت املادة الرابعة من القانون املدني قد نصت علي أن 
 .من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  

 إال أن املادة اخلامسة قد نصت علي أن 
 : الحق غير مشروع في األحوال اآلتية يكون استعمال 

 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ

إذا كاـنـت المصــالح الـتـي يرـمـي إـلـي تحقيقـهـا قليـلـة األهمـيـة بحـيـث ال تتناســب  - ب

 .البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٣وقد نصت الفقرة الثانية من املادة .. هذا 
ذا كــان ـفـي التنفـيـذ العيـنـي إرهــاق للمــدين جــاز ـلـه أن يقتصــر عـلـي دـفـع تعــويض عـلـي أـنـه إ 

 .نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضررا جسيما 

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام حمكمة النقض 

 علي أن 
اســتيالء الحكومــة علــي عقــار ممـلـوك ألحــد األفــراد جبــرا عــن صــاحبه دون اتخــاذ إجــراءات  

منفعـــة العاـمــة المنصـــوص عليهـــا ـفــي الـقــانون ـفــإن ذـلــك يعتـبــر بمثاـبــة غصـــب ويظـــل ـنــزع الملكـيــة لل
صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا االستيالء ويكـون لـه الحـق فـي اسـترداد هـذه الملكيـة وذلـك مـا 
لـــم يصـــبح رد هـــذا العقـــار إليـــه مســـتحيال فعندئـــذ يســـتعاض عنـــه بـــالتعويض النقـــدي تطبيقـــا لقواعـــد 

لتي تقضي بأن التنفيذ العيني هو األصل وال يصار علي عوضـه ، أي التعـويض المسئولية العامة ا
 .إال إذا استحال التنفيذ العيني .. النقدي 



 ٢٢٦

 )١٩٥ ص ١ ج ٤٨ س ٢٦/١/١٩٩٧ ق جلسة ٥٩ لسنة ٣٧٢٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 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 (

 وقضي كذلك بأن 
مـــن المقـــرر أن األصـــل هـــو تنفيـــذ االلتـــزام تنفيـــذا عينيـــا وال يصـــار إلـــي عوضـــه أو التنفيـــذ  

ذا اســتحال التنفيــذ العينــي ، وأن تقــدير تحقــق تلــك االســتحالة ممــا يســتقل بــه بطريــق التعــويض إال إ
 .قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسبابا سائغة 

 )ق٥٧ لسنة ٢٥١٧ ، ٢٤٦٩ الطعنان ١٦/٥/١٩٩١جلسة (

 ملا كان ذلك 
 باسـتالمها بتـاريخت مدينـة زويـل وكان الثابت أن األرض والمباني محل التداعي حينما قامـ 

 كانـــــت عبـــــارة عـــــن أرض صـــــحراوية مقـــــام عليهـــــا المبـــــاني بـــــدون أي تشـــــطيبات أو ١/١١/٢٠١١
 . )وهو أمر أكدته اللجنة الوزارية التي كانت مشكلة لحل أزمة جامعة النيل(تجهيزات 

 ومن ثم وعلي الفور 
ـفـي إجــراءات التشــطيبات والتجهـيـزات الالزـمـة لبداـيـة ممارســة المديـنـة نشــاطها ت المديـنـة ـبـدأ 

ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الغـــرض قـــام بـــإجراء تعـــديالت إنشـــائية وهندســـية فـــي .. التعليمـــي والبحثـــي 
 .المباني 

 وذلك لتتناسب 
مثــل تــوفير غــرف فائقــة النظافــة خاليــة مــن ذرات التــراب وأصــبحت .. مــع طبيعــة األجهــزة  

 .هذه الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييرها 

 يد وذلك تأسيسا للعد
مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاالت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـانو ، عـلـوم  

 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

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



 ٢٢٧

 يزات هذا وباكتمال التجه

 دأت املدينة يف العمل ب
أن األبحاث تجري حاليا داخل المعامل فيما يخص المشاكل الحيويـة داخـل جمهوريـة حيث  

 .والتي تشمل أمراض الشيخوخة ، مرض السكر ، مرض الفشل الكبدي والكلوي.. مصر العربية 

 واجلدير بالذكر 
حثــا علميــا لعلمــاء المدينــة فــي بأكثــر مــن خمســين أنــه فــي هــذه الفتــرة القصــيرة قــد تــم نشــر  

 .لعرض نتائج أبحاثهم العديد من المؤتمرات الدولية الدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في 

 هذا باإلضافة 
 ٢٠١٣/٢٠١٤إلـــي أن المدينـــة أعلنـــت عـــن قبـــول أول دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي  

علـــي شـــهادة الثانويـــة مـــن الحاصـــلين  آالف طاـلــب وطالبـــةســـتة مـــا يزيـــد علـــي هـــا وبالفعـــل تقـــدم إلي
والتحقـوا فعـال .. مائـة مـنهم ممـن يتميـزون بالكفـاءة والتفـوق تـم اختيـار عـدد ثالثقـد والـذين .. العامة 

ــدون مصـــروفاتبالمديـنــة  والعملـيــة التعليمـيــة حالـيــا منتظمـــة والطـــالب ـيــؤدون امتحاـنــات ) مجاـنــا (ـب
 ) .الترم األول(الفصل الدراسي األول 

 لك ملا كان ذ
وكـــان الثابـــت وـبــال مـــراء ومـــن خـــالل األوراق والمســـتندات أن تلـــك التجهـيــزات واالعـــدادات  

) مـــائتي مليـــون جنيـــه( مليـــون جنيـــه ٢٠٠واألجهـــزة والمعـــدات قـــد تكلفـــت حتـــى اآلن مـــا يزيـــد علـــي 
 .جميعها من أموال الدولة وأموال السادة المتبرعين المهتمين بأمور الوطن ونهضته العلمية 

 ذا كل شيء وليس ه

 ثل خطورة جسيمة املساس باملدينة ميبل أن 

  أي شخص ميس بها علي صحة وحياة 

 بل وباملنطقة احمليطة باملدينة بالكامل 
ذلـــك أن المعامـــل والمراكـــز البحثيـــة الموجـــودة بالمدينـــة تحتـــوي علـــي مـــواد شـــديدة الخطـــورة  

مـــواد .. ا ومـــن هـــذه المـــواد تحتـــاج إلـــي متخصصـــين علـــي درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة للتعامـــل معهـــ
، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــة ) أحمــاض وأمــالح(مســرطنه ومشــعة ، مــواد كيمائـيـة خطيــرة 

شديدة االنفجار التي تم منحها للمدينة علي سبيل العهـدة وتخضـع إلشـراف ) نيتروجلسرين(من مادة 
 .ليجرام لفرط خطورتها وهي عهدة تسلمتها المدينة بالمل.. األمن الوطني بوزارة الداخلية 



 ٢٢٨

 أضف إيل ذلك كله 
العمــل بالمديـنـة هــو مصــدر رزقهــم األوحــد .. موظـفـا مــا يـقـرب مــن ثالثماـئـة أن المديـنـة بهــا  

 .أسرة مصرية يتكسبون رزقهم من وراء المدينة ثالثمائة أي أن ثمة 

 هذا فضال 
لــــذين نأمــــل فــــي عــــن الســــادة المدرســــين والعلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ ا 

االســتفادة مــن علمهــم ونبــوغهم لتحقـيـق صــالح هــذا الــوطن بــدال مــن أن يــتم اختطــافهم لخــارج الــبالد 
 لالستفادة منهم 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
 وذلــك المديـنـة المســاس بهــذه يضــحي ظــاهرا وبجــالء ـتـام ـتـوافر اســتحالة قاطعــة تحــول دون  

 :ي نوجزها فيما يلي للدواعي السابق سردها تفصيال والت
فـفــي حاـلــة نزعهـــا .. أجهـــزة ومعـــدات بالمديـنــة بالغـــة الدـقــة والحساســـية ـتــم تركيبهـــا هـنــاك أن  -١

 .وهي أجهزة بماليين الجنيهات .. سيعرضها ذلك للتلف 

غــرف فائقــة النظافــة تــم تجهيزهــا لمنــع دخــول ذرات التــراب إليهــا وهــذا التجهيــز فضــال عــن ال -٢
 .تكلف مبالغ طائلة 

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

 مليـون جنيـه ثالثمائـةأن تجهيزات واعدادات المدينة تكلفت علي الدولة والمتبرعين مـا جـاوز  -٤
 .مهددة بالضياع 

األشخاص المجـاورين طلبة المدينة أو موظفيها أو أن ثمة خطورة شديدة علي األرواح سواء  -٥
عة ومـــواد قابـلــة لالنفجـــار ـبــل شـــديدة االنفجـــار فضـــال عـــن مـــواد للمديـنــة لوجـــود عناصـــر مشـــ

 .حمضية شديدة الخطورة 

موظـف يعمـل بالقريـة مهـددين بالتشـرد وضـياع ة مائثالثيعولها ما يزيد عن ثالثمائة أسرة أن  -٦
 .مصدر رزقهم 

أن ثمــة مدرســـين وعلـمــاء وبــاحثين ـمــن صـــفوه العقــول النابـغــة ـفــي مصــدر الـعــالم ســـيهجرون  -٧
 . تم هدم هذا الصرح الوطن لو

أن الغاية من هذه المدينة وذلك المشروع ليس الربح وال االستثمار وال الكسب بأي شـكل مـن  -٨
ال .. ٕوانمــا الغــرض هــو النهــوض ـبـالتعليم والتكنولوجـيـا وهــو هــدف وطـنـي ـقـومي .. األشــكال 



 ٢٢٩

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

 ملا كان ذلك 

 ا تقدم مجيعه ومم
يتجـلــى واضـــحا مـــدي األضـــرار الجســـيمة الـتــي ســـتلحق بالمشـــروع برمتـــه وـبــاألموال العامـــة  

وأـمــوال المتـبــرعين وبمســـتقبل النهضـــة العلمـيــة والتكنولوجـيــة ـفــي مصـــر إذا مـــا ـتــم هـــدم هـــذا الصـــرح 
 .العمالق المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن 

 !ق جبامعة النيل ؟ويف املقابل فما هي األضرار التي قد تلح
 .فإن اإلجابة علي هذا التساؤل بمنتهي الوضوح يكون.. حسبما أسفرت األوراق والحقائق  

 ال شيء 
فــاألرض محــل التــداعي مخصصــة للجامعــة بطريقــة باطلــه ومخالفــة للقــانون وســتنزع منهــا  

وأنهــا ال  .. وأن اســتمرارها عـلـي هــذه األرض هــو أبـهـي صــور إهــدار الـمـال الـعـام.. أجــال أم عــاجال 
 .تقوم باالنتفاع من هذه األرض أو استغاللها 

 إذ أنها متارس نشاطها بالقرية الذكية 

 B2باملبني 
فاسـتمرارها علـي هـذا النحـو لـن يضـر بهـا ..  حتـى اآلن ٢٠٠٦هذا منـذ بدايـة نشـاطها فـي  

 ١٣يتـراوح فيمـا بـين السيما وأن عدد طالبها بكافة المراحـل  ..في شـيء 

  . طالب ويتخذون من القرية الذكية مقرا لهم٢٥ طالب وحتى
 ملا كان ذلك 

فقــد أضـــحي ظـــاهرا أن حجـــم األضـــرار المادـيــة والمعنويــة الـتــي ســـتلحق بالمديـنــة ـمــن جـــراء  
 .المساس بها 

 ال تتناسب متاما 
ال تمـارس نشـاطها فـي عـين وحجم المنفعة التي قد تعود علي جامعة النيـل الخاصـة التـي  

  . بمبني تابع للقرية الذكيةٕالتداعي وانما

 ومن ثم 
 حيث ضدها إنه يستحيل وبحق الحكم فٕوازاء هذا الكم من األضرار التي ستلحق بالمدينة  



 ٢٣٠

 :أن القاعدة األصولية تقول بأن 

 درء الضرر مقدم علي جلب المنفعة 
وهـــذا علـــي الفـــرض بوجـــود منفعـــة مـــن هـــدم هـــذا المشـــروع الـــوطني القـــومي اـلــذي مـــا لبـــث  

 .ريون أن يسعدوا بإنشائه حتى بات معرضا للخطر المص

 الدليل اخلامس

ة أالف طالب ستمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا استقبلت عدد يزيد علي ال 

ـنهم  ـارت واـصـطفت ـم ـوم ٢٩٢اخـت ـزين يف ـجمـاالت العـل ـن املتمـي ـب ـم  طاـل

والتكنولوجيا وذلك دومنا أن تتقاضي منهم مثة مصروفات أو رسوم ترسـيخا 

يقا ألنها حتمل رسالة علمية تهدف حنو حتقيـق نهضـة علميـة وطنيـة وال وحتق

واجلدير بالـذكر أن هـؤالء الطـالب قـد انتظمـوا يف .. تهدف لتحقيق مثة أرباح 

الدراـسـة وتلـقـي احملاـضـرات ـمـن الـسـادة أعـضـاء هيـئـة الـتـدريس اـلـذين مت 

ي االستعانة بهم من خمتلف بلـدان العـامل وذلـك علـي أحـدث األجهـزة التـ

ومـن ثـم يتأكـد أن املسـاس باملدينـة .. تكلفت مئات املاليـني مـن اجلنيهـات 

وأصوهلا وإنشاءاتها وأجهزتها يعرض مستقل هؤالء الطالب واألمـوال العامـة 

 للخطر واإلهدار 

 باستقراء .. بداية 
أوراق التداعي وعلي األخص منها المسـتندات المقدمـة مـن مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا  

 :تضح األتي ي
 عن قبول الدفعة األولي من الطلبة للدراسة بالمدينة بمختلف أقسـامها أن مع بداية اإلعالن -١

وقــد تــم إخضــاعهم للعديــد .. فقــد تقــدم إليهــا أكثــر مــن ســتة أالف طالــب .. واختصاصــاتها 
اصـــطفتهم بمعـــايير ..  طالـــب ٢٩٢حتـــى اختـــارت مـــنهم المدينـــة عـــدد .. مـــن االختبـــارات 

 .ولوجية بحته وعلي أساس الكفاءة والتفوق علمية وتكن

 .. أن أي ـمـن ـهـؤالء الطلـبـة ـلـم يســدد ثـمـة رســوم أو مصــروفات لاللتـحـاق بمديـنـة زوـيـل -٢
وذـلـك مــا يؤكــد أن المديـنـة ـلـيس مــن ضــمن أهــدافها تحقـيـق أي .. ٕوانـمـا ـقـد ـتـم قبولهــا مجاـنـا 

 هو السعي نحو إحـداث – كمشروع قومي –ٕوانما كل ما تربوا إليه .. أرباح مالية أو مادية 
 .نهضة علمية وطفرة تكنولوجية تهدف أوال وأخيرا إلي تحقيق مصلحة عامة للوطن بأسره



 ٢٣١

أن هؤالء الطالب المصطفين الملتحقين بمدينـة زويـل بـدءوا بالفعـل  .. وأضف إلي ذلك كله -٣
هيـئــة ـتــدريس متخصصـــة ـفــي جمـيــع المـجــاالت ـتــم فــي تلـقــي العـلــم والدراســة عـلــي أـيــدي 

ـق الغايــة المنشــودة وهــي تخــريج دفعــة مــن االســتعان ـدان العــالم لتحقـي ة بهــم مــن كــل بـل

 . تأخذ علي عاتقها النهوض بالوطن نحو التقدم واالزدهار العلماء في كافة المجاالت

ــيس هـــذا فحســـب -٤ بـــل أن هيئـــة التـــدريس أنفـــة الـــذكر تســـتعين فـــي أداء رســـالتها علـــي  .. ـل
ة علــــي توفيرهــــا لهــــم بمئــــات الماليــــين مــــن األجهــــزة البالغــــة التطــــور التــــي حرصــــت المدينــــ

الجنيهـــات حـتــى تجعـــل كافـــة اإلمكانـيــات العلمـيــة والتكنولوجـيــة متاحـــة أمـــام الطـــالب والتـــي 
تســــاعدهم ـفـــي إجــــراء األبحــــاث العلمـيـــة والمعملـيـــة عـلـــي الطبيعــــة وعــــدم االكتـفـــاء بالدراســــة 

 .وهو من شأنه دفع هؤالء الطالب نحو اإلبداع واالبتكار .. النظرية 

 ملا كان ذلك 
يتجـلـــى ظــــاهرا أـنـــه ال يجــــوز بحــــال مــــن األحــــوال المســــاس بمديـنـــة .. ومــــن جمـلـــة مــــا تـقـــدم  
ذـلـك المشــروع الـقـومي اـلـذي ال يهــدف إال لتحقـيـق الصــالح العــام دون االلتـفـات إـلـي تحقـيـق .. زوـيـل 

 .ثمة مصالح شخصية أو أرباح مالية 

 ملا يف ذلك 
 يعتبـــروا صـــفوة طـــالب مصـــر مـــن حيـــث العلـــوم مـــن إهـــدار لمصـــالح هـــؤالء الطـــالب الـــذين 

 .والتكنولوجيا والتفوق والكفاءة 

 وكذا 
إهدار للمال العام المنفق علي هيئـة التـدريس واألجهـزة والمعـدات الفائقـة الدقـة والتطـور التـي  

 .تكلفت مئات الماليين من الجنيهات 

 األمر الذي يؤكد
 عـلـي هــذا الصــرح العلمــي الغـيـر هــادف لثمــة أحقـيـة مديـنـة زوـيـل فيمــا ترـبـوا إلـيـه مــن الحـفـاظ 

 .ٕمصالح شخصية أو منافع مالية وانما هو قائم علي الصالح العام دون سواه 
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 الدليل السادس 

فعلـي الفـرض بـأن .. ب عن منح كل ذي حق حقـه نضومع ذلك فالقانون مل ي 

جامعه النيل هلا مثة حقـوق ومـع تعـذر واسـتحالة اقتضـاءها عينـا فيمكنهـا 

 هاوحيث أن جهة اإلدارة هي من تسببت بقرارات.. لتنفيذ بطريق التعويض ا

تضاربة يف الوضع الراهن فإن الدولة تكون هـي املعنيـة وامللزمـة واملسـئولة امل

 عن التعويض 

  من التقنني املدني علي أن ١٧٤فقد نصت املادة 
روع مـتـي كــان واقعــا يكــون المتـبـوع مســئوال عــن الضــرر اـلـذي يحدـثـه تابعــه بعمـلـه غـيـر المشــ  -١

 .منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها 
وتقــوم رابطــة التبعـيـة ولــو لــم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعــه متــي كانــت ـلـه عليــه ســلطه  -٢

 .فعليه في رقابته وفي توجيهه 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 

يــة الصــادرة منهــا مناطهــا وجــود خطــأ مــن جانبهــا بــأن مســئولية اإلدارة عــن القــرارات اإلدار 
يكــون القــرار غيــر مشــروع لعيــب مــن عيــوب عــدم المشــروعية المنصــوص عليهــا فــي قــانون مجلــس 

 .الدولة وأن يحيق لصاحب الشأن ضرر وأن تقوم عالقة السببية بين الخطأ والضرر 
 )٢٦/١/١٩٩١ع جلسة .  ق ٣٣ لسنة ٢٦٦٧الطعن رقم (

 )١٠/١/١٩٩٣ع جلسة .ق ٣٠ لسنة ٢٥٥٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وحيث أن جهة اإلدارة هي المتسببة بقراراتها المتضاربة والمعيبة فيما وصل إليه الحـال فـي  

وأنـه يجـب اللجـوء .. خطـورة مـن المسـاس بالمدينـة وحيث استبان ممـا تقـدم أن ثمـة .. النزاع الماثل 
 .للتنفيذ بطريق التعويض 

 ب األمر الذي يوج
 مدينـة زويـل أما.. ٕإلزام جهة اإلدارة بالتعويض إذا توافرت شروطه واذا ما وجد له مستحق  
 . بالتعويض ة ملزما ثمة فعل يجعلهادي خدمة قومية وطنية ولم يصدر عنهفهي تؤ
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 احملور الرابع للدفاع

أوجه العوار والقصور التـي شـابت تقريـر هيئـة مفوضـي الصواب وبيان 

مبـا يسـتوجب إعـادة األوراق إيل .. عد قبل التدخل اهلجومي امل.. الدولة 

اهليئة إلعداد تقرير جديد علي ضوء ما اسـتجد مـن حقـائق ومسـتندات 

 ) مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا(أوضحها وقدمها املتدخل هجوميا 

 بداية جتدر اإلشارة 
 تـدخل مدينـة زويـل للعلـوم قـد تـم إعـداده قبـل.. مفـوض الدولـة / أن تقرير السـيد المستشـار  

وقـبــــل إـبــــدائها ـلــــدفوعها الشـــــكلية والموضـــــوعية وقـبــــل إـبــــداء طلباتهـــــا .. والتكنولوجـيــــا فـــــي اـلــــدعوى 
 .ودونما بحث للمستندات قاطعة الداللة التي قدمت منها .. الهجومية 

 األمر الذي يؤكد أحقية املدينة املتدخلة يف طلب إعادة األوراق 

 فوض الدولة إلعداد تقريره يف ضوء م/ إيل السيد املستشار 

 الدفوع والدفاع الشكلي واملوضوعي املبدي من املتدخل 

 ويف ضوء طلباته ومستنداته التي هلا أبلغ األثر 

 يف تغيري وجه الرأي يف الدعوى 
غيـــر أنـــه قـــد شـــابه الـعـــوار .. أمـــا التقريـــر بحالتـــه الراهنـــة فقـــد أصـــاب فـــي بعـــض النقـــاط  

إضـــافة إـلــي مخالـفــة .. فضـــال عـــن تناقضـــه مـــع بعضـــه اـلــبعض ..  أخـــري والقصـــور المبطـلــين ـفــي
 :وذلك كله علي النحو الذي نشرف بإيضاحه في اآلتي .. الحقائق والمستندات 

 ما أصاب فيه السيد املستشار مفوض الدولة: بداية 

 الصواب األول وجه 
سســــة المصــــرية حينمــــا ـقـــرر ـبـــأن المؤ.. مـفـــوض الدوـلـــة / أصــــاب تقرـيـــر الســــيد المستشــــار  

 وخصصــت أموالهــا فــي غيــر خالفــت الئحــة نظامهــا األساســيلتطــوير التعلــيم التكنولــوجي 
وليسـت أهليـة حسـبما (وذلك بقيامها بإنشاء جامعة خاصـة .. الغرض الذي أنشئت من أجله 

 .وهي مخالفات تستوجب حل المؤسسة ) ينص نظامها األساسي

 الصواب الثاني وجه 
 الذي منح ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢طع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم كما أنه أصاب حينما ق 

.. المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي حــق انتفــاع علــي األرض محــل التــداعي 



 ٢٣٤

 بـشـأن وقواـعـد التصــرف بالمـجـان ـفـي ـمـال ـمـن ١٩٥٨ لـسـنة ٢٩ـجـاء بالمخالـفـة لـقـانون 

 الـخـاص ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ن كمـا ـخـالف قـانو.. أمـوال الدولـة أو تـأجيره بإيـجـار أسـمي 

 .بإنشاء الجامعات الخاصة 

 الصواب الثالث وجه 
ـبطالن قــرار حينمــا قــرر صــراحة .. مفــوض الدولــة / وكــذا أصــاب تقريــر الســيد المستشــار   ـب

 بالتصــريح ببــدء الدراســة بجامعــة ٢٠٠٧ لســنة ٤٩وزيــر التعلــيم العــالي رقــم / الســيد 

 منشــآت أو مراـفـق للكلـيـات واألقســام الـتـي تتكــون لمخالفـتـه ذـلـك للـقـانون وعــدم وجــود.. النـيـل 
 .منها الجامعة 

 الصواب الرابع وجه 
بـطـــالن ـقـــرار رـئـــيس حينمـــا قطــــع ب.. مفـــوض الدوـلـــة / وأيضـــا أصــــاب الســـيد المستشــــار  

 بإنشاء جامعة النيل الخاصة لعدم اسـتيفائها للشـروط ٢٠٠٦ لسنة ٢٥٥الجمهورية رقم 

 ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون رقـم  السـابعةالواردة بالمادة الثالثة والمادة
 .المشار إليه 

 السيما وأن املادة السابعة من الالئحة 
تنص علي ضرورة تعهـد المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي بنقـل ملكيـة األرض  

ـهــذا ـفــي ـحــين خـلــت األوراق ـمــن .. والمـبــاني لصـــالح الجامـعــة ـفــور صـــدور ـقــرار إنشـــائها 

فضـــال ـعــن ـعــدم ـجــوازه ـســيما وأن المؤسـســة ال تمـلــك األرض والمـبــاني حـتــى .. التعـهــد 

 .تستطيع التعهد بالتنازل عنها 

 ومع ذلك 
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 الصواب اخلامس وجه 
.. أصــاب صــحيح الـقـانون ..مـفـوض الدوـلـة / أن الســيد المستشــار .. أضــف إـلـي ذـلـك كـلـه  

عـــن األرض  .. ـبــأن تـنــازل المؤسـســة المصـــرية لتـطــوير التعـلــيم التكنوـلــوجيحينمــا ـقــرر 
  السيما وأن هذه المؤسسة قد اعترفت بأن  والقانونمواكبا لصحيح الواقعوالمباني 
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 .أوضاعها القانونية علي تلك األرض والمباني بحاجه إلي توفيق  

 الصواب السادس وجه 
مـن أن صــحة هـذا التـنـازل .. مفـوض الدوـلـة / هـذا فضـال عـمـا أصـاب فـيـه السـيد المستشــار  

 القـائم عليـه القـرار المطعـون وصدوره ممن يملك إصداره يترتب عليـه صـحة السـبب القـانوني
 . الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة علي هذا التنازل٢٠١١ لسنة ٣٠٥فيه رقم 

 الصواب السابع وجه 
.. مفـوض الدولـة صـحيح الواقـع والمسـتندات والقـانون / وقد أصاب السـيد المستشـار .. هذا  

ســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم حينمــــا التفــــت عمــــا أثــــاره المــــدعون زعمــــا بــــأن تنــــازل المؤس
.. تـم بنـاء علـي إكـراه مـورس عليهـا مـن الجهـة اإلداريـة .. التكنولوجي عن األرض والمباني 

حـيـث أن ذلــك مجــرد قــول مرســل ال ســند ـلـه وال دليــل عليــه الســيما وأن المؤسســة أقــرت بــأن 
 .تنازلها رغبة في تصحيح األوضاع ووضعها في نصابها الصحيح 

  ومما تقدم مجيعه
مـفـوض الدوـلـة ـقـد أصــاب صــحيح الواـقـع والمســتندات والـقـانون ـفـي / يتجـلـى ظــاهرا أن الســيد  

 جميع ما سبق ذكره من حقائق تؤكد أن الدعوى األصلية قامت علي غير سند من الواقع والقانون 

 ملا كان ذلك 

 مفوض الدولة / السيد املستشار أصاب فيه وبرغم مجاع ما 

 علي النحو املذكور سلفا 

 إال أنه عاد وتناقض مع ذلك 

 وأخفق فيما يلي 

 اإلخفاق األول وجه 

أشار بأنه وإن كان اسـرتداد أمـالك الدولـة التـي مت التصـرف فيهـا باملخالفـة  

إال أنها تتعارض مع مصلحة عامـة أخـري .. هو عني املصلحة العامة .. للقانون 

ومن ثم تكون  .. وهو هدم مؤسسة علمية واملساس مبصاحل طلبه هذه اجلامعة

 .املصلحة األخرية هي األويل بالرعاية 
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يتـراوح هي جامعة خاصـة .. المؤسسة العلمية التي يحرص السيد المفوض علي عدم هـدمها : أوال 

 طالـب وتتقاضـي مـن ٥٢ طالـب وحتـى ١٣عدد الطالب فيها في العام الدراسي فيمـا بـين 

وـهـي قائـمـة عـلـي أنـقـاض .. ب عشــرات اآلالف ـمـن الجنيـهـات ـسـنويا لاللتـحـاق بـهـا الـطـال

وقامت وفق منظومة من المخالفـات اإلداريـة المتعاقبـة علـي نحـو يجـدر  .. سلب المال العام
ٕواذا ترـكـت .. وتطبيـقـا لصــحيح الـقـانون .. هــدمها انتصــارا للعداـلـة وحفاظــا عـلـي المــال العــام 

 واستمرار  .. ل العام فإن ذلك يعد تشجيعا علي تكرار هذه الفعلةتهنأ بما سلبته من الما
 مسلسل الفساد تحت شعار أنها مؤسسة علمية  

لم تتسلم األرض والمباني محل التـداعي مـن المؤسسـة أن هذه الجامعة  .. أضف إلي ذلك: ثانيا 

ة  حتــى تــاريخ تنــازل المؤسســ٢٠٠٦المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي منــذ عــام 

وهـو األمـر الـذي أكدتـه المسـتندات وأقـره رئـيس  .. ٢٠١١األخيرة عنها فـي غضـون عـام 
 .مجلس أمناء الجامعة والمؤسسة شخصيا 

ولـم تكـن تنـوي .. أن هذه الجامعة لم تمارس ثمة نشاط علي األرض والمباني محـل التـداعي : ثالثا 
 .. بالقرـيـة الذكـيـة 2B  وـهـي تـمـارس نـشـاطها ـبـالمبني ٢٠٠٦وأنـهـا مـنـذ ـعـام .. ذـلـك 

وأنها إذا كانـت تنـوي ممارسـة نشـاطها بـاألرض المشـار إليهـا لكانـت فعلـت ذلـك علـي مـدار 
 .ستة سنوات إال أنها لم تنوي إال بعد التنازل عن األرض والمباني 

 ١٣والذي يتراوح عـددهم مـن (أنه ال يوجد مساس بمصالح الطلبة الملتحقين بهذه الجامعـة : رابعا 

ـى ـب وحـت ـب٢٥ طاـل �Z��3 �N��-Cא����%م�א�ول��E	��N-&���c-����و����N��F .. ) فــي العــام  طاـل
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 أضف إيل ذلك 

 طاـلـب ـفـي الـعـام ٢٥ طاـلـب إـلـي ١٣وح ـعـددهم ـمـن أن ـهـؤالء الطلـبـة يـتـرا 

راسي بخالف مدينة زويل التي يبلغ فيها عـدد الطلبـة إلـي مـا يزيـد عـن الد

 ثالثمائة طالب في العام خالف الباحثين الذين التحقوا بالمدينة من 
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 مختلف أنحاء العالم  

الدفعـة األولـي فهل يعقل أن يتم عرقلـة مشـروع عمـالق بحجـم مشـروع مدينـة زويـل قبـل فـي  
ألجـــل هـــذا العـــدد بخـــالف الدراســـات العليـــا .. عـــدد ال يقـــل عـــن ثالثمائـــة طالـــب وطالبـــة 

 !!.الضئيل جدا من الطالب المنبتين الصلة عن األرض والمباني محل التداعي ؟

 ومن ثم 
مـفــوض الدوـلــة ـفــي هـــذا الشـــأن جـــاء غـيــر ســـديد / يتجـلــى ظـــاهرا أن مـــا ذهـــب إلـيــه الســـيد  

 . والواقع المثبتة بالمستندات ومناهض للحقيقة

 : وجه اإلخفاق الثاني 

أن احلـفـاظ عـلـي اجلامـعـة إيل .. مـفـوض الدوـلـة / أـشـار الـسـيد املستـشـار فـقـد  

اخلاصة أنفة الذكر أويل بالرعاية من احلفاظ علي املال العام واسرتداد املنهوب 

 !!!منه 

�و��א���ل���������و�دود�	����א����
والصـالح العـام يتحقـق ..  إداري يجب أن تكون تحقيق المصـلحة العامـة أن غاية أي قرار 

أمــا إذا انحــرف  .. ـبـال ـجـدال ـفـي المحافـظـة عـلـي الـمـال الـعـام الممـلـوك لمجـمـوع الشــعب المصــري
 .القرار اإلداري ليحقق مصالح خاصة فإنه يكون معيب باإلساءة واالنحراف في استعمال السلطة 

 ملا كان ذلك 
 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ومــا تبعــه مــن قــرارات كلهــا ٢٠١١ لســنة ٣٠٥ وكــان القــرار 

هدفت إلي تحقيق الصالح العام ولم تلتفت إلي المصالح الخاصة لبعض المستفيدين من أمـوال هـذه 
 .وهذا عين الصواب والمشروعية في القرار .. الجامعة الخاصة 

 املفوض / أما وأن يأتي السيد املستشار 
مصــــلحة الخاصــــة بالجامعــــة الخاصــــة التــــي وصــــلت إليهــــا األرض بالفســــاد ويقــــرر بــــأن ال 

.. أوـلـي وأجــدر بالرعاـيـة مــن الحفــاظ عـلـي المــال العــام واســترداد مــا ســلب مـنـه .. ومخالـفـة القــوانين 
  .فإن هذا القول ال يتواكب مع صحيح القانون وال يتفق مع العقل والمنطق
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 ثالثوجه اإلخفاق ال

مفوض الدولة بأحقية جامعة النيـل يف اسـتالم مبنـي / ر قرر السيد املستشا 

 إذ خـالف ٢٠١١ لسـنة ٣٠٥واحد من املباني حمل التـداعي وقـال بـأن القـرار 

 ذلك فإنه يكون قد خالف القانون 


	�و��دود���ن�	����������
�و��א��

ومـن  .. مفروض الدولة لم يفصح عن سند سيادته القانوني فيما قرر بـه/ السيد المستشار  
 .أين أتي بأحقية جامعة النيل في المبني المزعوم ؟؟؟؟؟؟؟

 فاألوراق التي أقر بها السيد املفوض

 وحقيقة الواقع التي أحاط بها
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 وجه اإلخفاق الرابع

مفوض الدولة بعدم جـواز تنـازل املؤسسـة املصـرية / وأضاف السيد املستشار  

 .نولوجي عن التجهيزات والتربعات لصاحل الدولة لتطوير التعليم التك

�	
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أـنـه ..  والئحـتـه التنفيذـيـة ٢٠٠٢ لســنة ٨٤حـيـث أن الثاـبـت بـقـانون المؤسســات األهلـيـة رـقـم  
  .إال لجهة ذات نفع عامال يجوز التنازل عن أموال المؤسسة األهلية 

 وحيث ثبت مبا ال يدع جماال للشك 
وأن الدولـة بـال شـك هـي مـا ينطبـق  .. ليست جهة ذات نفع عـامالنيل الخاصة أن جامعة  

األمــر اـلــذي يؤكــد أن المؤسســـة حينمــا أـقــرت بعــدم مشـــروعية ) .. النفــع الـعــام(عليهــا هــذا الوصـــف 
وأنها أنشأت كجامعة خاصة بالمخالفة للنظـام األساسـي بمـا يسـتتبع .. وضع الجامعة أنفة الذكر 

 يكـن أمامهـا سـوي أن تتنـازل عـن هـذه األمـوال لصـالح الحكومـة حتـى ال تـتم لـم .. توفيق أوضاعها
 وبالتالي صحة .. وهو األمر الذي يقطع بصحة قرارها بالتنازل .. مساءلتها عن هذه األموال 
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 . الصادرين عن رئاسة الوزراء بالموافقة علي هذا التنازل ٢٠١١ لسنة ٣٥٦ ، ٣٠٥القرارين 

 ومن ثم 
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 بناء عليه 

مـن عدالـة اهليئـة ) املتـدخل هجوميـا(تلتمس مدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا 

 املوقرة احلكم 

 بشأن الدعوى األصلية : أوال 
بعـــدم قبولهـــا لرفعهـــا مـــن غـيــر ذي صـــفة أو مصـــلحة لعـــدم ثـبــوت أن المـــدعين مـــن طـــالب  -١

 .جامعة النيل 
ط بتمثيل الجامعة أمام القضـاء هـو عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون المنو -٢

 ) .علي فرض صحة هذا الوصف علي المدعين(رئيسها وليس طالبها والعاملين بها 

وـفـي الموضــوع ـبـرفض اـلـدعوى بحالتهــا النعــدام ســندها مــن الواـقـع أو الـقـانون أو المســتندات  -٣
 .ٕوالزام رافعيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 خل اهلجومي بشأن طلبات التد: ثانيا 
بقـبــول الـتــدخل الهجـــومي شـــكال لرفعـــه ـبــالطريق اـلــذي رســـمه الـقــانون والنعـقــاد االرتـبــاط ـبــين  -١

 التدخل وموضوع الدعوى األصلية 

 :ويف املوضوع  -٢

 بأحقية مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا دون سـواها فـي األرض والمبـاني محـل التـداعي –أ 
  .٢٠١٢ لسنة ١٦١ القرار بقانون رقم بوصفها المقر الرسمي والرئيسي لها بموجب

 عــدم تعــرض المــدعين والمــدعي علــيهم أصــليا والغيــر للمدينــة المتدخلــة هجوميــا بشــأن -ب
األرض والمبــاني محــل التــداعي وانتفاعهــا بهــا بوصــفها مــال عــام ال يجــوز المســاس 

 .به
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 : واحتياطيا -٣ 
 مــن لدـنـه لجـنـه ثالثـيـة مــن خبراـئـه إحاـلـة أوراق الـتـداعي إـلـي مكـتـب خـبـراء وزارة العــدل ليـنـدب 

 مدينـة –المختصين لتكون مهمتهم االنتقال إلي مدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا بالشـيخ زايـد 
 أكتوبر لمعاينتها علي الطبيعة ، وبيان ماهيـة األعمـال واإلنشـاءات التـي قامـت بهـا مدينـة ٦

والمعــدات المســتوردة والتــي تــم زويــل ، وبيــان قيمــة هــذه األعمــال ، ولبيــان األجهــزة واآلالت 
تركيبـهــا وأثـمــان هـــذه اآلالت واألجهـــزة وتكلـفــة تركيبـهــا ، وبـيــان عمـــا إذا ـكــان باالمـكــان فكهـــا 
ٕونزعها من مكانها من عدمه وبيان قيمـة األضـرار التـي سـتلحق بهـا إذا تـم فكهـا وازالتهـا مـن 

هـا بمـواد خطـره ومفرقعـات أماكنها ، وبيان عما إذا كانـت المدينـة تسـتعين فـي أبحاثهـا وتجارب
شديدة الخطورة من عدمه وبيان كميات هذه المواد بالمعامل والمخازن ، وبيـان عمـا إذا كـان 

وبالجملـة .. قد سبق لجامعة النيل ممارسة أي نشاط علي أرض ومباني التـداعي مـن عدمـه 
 ، مــع بحــث كاـفـة أوجــه عناصــر الـنـزاع الماـثـل وتحقـيـق دـفـاع أطراـفـه وصــوال لوجــه الحــق فـيـه

التصريح للسـادة الخبـراء باالنتقـال إلـي أي جهـة حكوميـة أو غيـر حكوميـة لإلطـالع علـي مـا 
 .لديها من أوراق ومستندات الزمه في بيان الحقيقة في النزاع الراهن 

 وكيل المدينة المتدخلة 
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 املوضوع 
دعــوى بطلــب وقــف تنفيــذ القــرار الســلبي باالمتنــاع عــن قبــول طلبــه بمشــروع مصــر القــومي  

 .وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار.. بمصروفات باآلالف سنويا داخل مباني ومعامل جامعة النيل 

 الوقائع 
قـعـات اـلـدعوى الراهـنـة ـفـي أن المــدعون ـقـد أقاموهــا ـبـداءة بموجــب صــحيفة أودعــت تخـلـص وا

 .قلم كتاب هذه المحكمة مبتغين الحكم لهم بالطلبات الواهية أنفة الذكر 

 وقد تعمد املدعني يف صحيفة دعواهم
خــارجين بــذلك عــن .. الكيــل للمــدعي عليــه الخــامس الســباب واللعــان ووصــفه بمــا لــيس فيــه 

انوني واألسـلوب الالئـق المفتـرض االلتـزام بـه أثنـاء الحـديث مـع أو عـن عـالم جليـل بهامـة السياق الق
وهــو أمــر نحـــتفظ بكافــة حقوقنــا القانونيــة المدنيــة والجنائيــة حياـلــه .. وقامــة المــدعي عليــه الخــامس 

 .ومساءلة كل من تعرض للمدعي عليه الخامس باللفظ أو اإلشارة أو التعريض 

  القانوني والواقعي يف إقامة دعواهم املاثلة أما عن سند املدعني

 فهو سند واهي ومعدوم مبناه األباطيل املخالفة متاما للحقيقة والواقع 
 ق أمــام عدالــة ٦٦ لســنة ٣٢٣٤٩حيــث قــرر المــدعون بــأنهم ســبق وأن أقــاموا الــدعوى رقــم  

لـــدعوى  قضـــي فـــي الشـــق العاجـــل مـــن تلـــك ا١٨/١١/٢٠١٢وبجلســـة .. محكمـــة القضـــاء اإلداري 
 .بالحكم المشار إليه بصحيفة هذه الدعوى 

 وحيث أن ذلك احلكم مل يلق قبوال لدي بعض أطرافه 
 ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤فقد طعنوا علي الحكم أمـام المحكمـة اإلداريـة العليـا بموجـب الطعـون أرقـام  

 صــدر حكمهــا فــي الشــق العاجــل مــن النــزاع ٢٤/٤/٢٠١٣وبجلســة .. ع .  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨، 
 .ض ببنت شفه إلي موضوع النزاع ولبه دون تعر

 ومع ذلك 
جــاء الـمـدعون ليزعـمـون عـلـي خــالف الحقيـقـة أن المحكـمـة الـمـذكورة اســتجابت لكاـفـة طلـبـاتهم  

 !!!!!!!!!!.وغل يد المدعي عليه الخامس عن األرض والمباني حيازته 

 واجلدير بالذكر 
ذلــك أن ..  ولمــا هــو ثابــت بــاألوراق أن هــذه المــزاعم مخالفــة تمامــا للحقيقــة والواقــع والقــانون 

الحكمـــين المشـــار إليهمـــا بصـــحيفة الـــدعوى قـــد صـــدرا فـــي شـــق عاجـــل مـــن نـــزاع لـــم يـــتم التعـــرض 



 ٢٤٤

ولــم .. ولــم يقــض بغــل يــد المــدعي عليــه الخــامس عــن األرض والمبــاني حيازتــه .. لموضــوعه بعــد 
 .لمدعون كما يزعم ا.. تمنح ثمة حقوق لجامعة النيل أو غيرها بموجب ذلك الحكم 

 وحيث اسرتسل املدعني .. هذا 
زاعمين بأن المدعي عليه الخامس قد أعلن عن قبول طلبه بمدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا  

 وذـلـك لـقـاء عشــرات اآلالف – عـلـي حــد زعمـهـم –الكائنـة ـفـي مـبـاني ومعاـمـل جامـعـة النـيـل الخاصــة 
 إلـــي حرمـــان أبنـــاء -ين أيضـــا  علـــي حـــد زعـــم المـــدع–وهـــو مـــا ســـيؤدي .. مـــن الجنيهـــات ســـنويا 

 ) .مشروع مصر القومي للنهضة العلمية(الطبقتين المتوسطة والفقيرة من االلتحاق بمدينة زويل 

 ومن ثم 
.. وبـنـاء عـلـي هــذه األباطـيـل والمــزاعم أنفــة اـلـذكر والمخالفــة للحقيـقـة والواقــع جمـلـة وتفصــيال  

لطلبـــات المجهلـــه والغامضـــة والغيـــر معلـــوم أقـــام المـــدعون دعـــواهم الراهنـــة بغيـــة الحكـــم لهـــم بتلـــك ا
 .أنفة الذكر .. مقصودها 

 هذا 

 وقبل اخلوض يف إبداء الدفوع والدفاع يف هذا النزاع املعدوم سنده

 جتدر اإلشارة يف إجياز إيل صحيح واقعات هذه املنازعة 

 وإيضاح احلقائق التي من شأنها إهدار كافة املزاعم 

 دعوى املاثلة واألباطيل املسطرة بصحيفة ال

 اتحيث أن صحيح الوقائع وفقا للثابت باألوراق واملستند

 ختلص يف اآلتي 
أحمـــد زويـــل علـــي جـــائزة نوبـــل /  حصـــل الســـيد األســـتاذ الـــدكتور ١٩٩٩فـــي غضـــون عـــام  -١

وأحـدث .. وذلـك الختـراع سـيادته كـاميرا تعمـل بسـرعة الفيمتـو ثانيـة .. العالمية فـي الكيميـاء 
 ثـورة فـي علـم الكيميـاء والعلـوم –كاديمية السويدية الملكيـة للعلـوم  حسبما صرحت األ–بذلك 

 .المرتبطة به علي مستوي العالم 

هـو فـي األصـل مصـري وعاشـق لتـراب .. أحمد زويل / وكان العالم الجليل .. لما كان ذلك  -٢
فقد أراد أن تكون مصر هي مركز الثورة العلمية ومحطة انطالقهـا إلـي العـالم .. هذا الوطن 
ومن هنا ولدت لديه فكرة إنشـاء مدينـة وجامعـة علميـة وتكنولوجيـة ضـخمة علـي .. الخارجي 

تكون معول هدم للركـود والتخلـف العلمـي الـذي تعـاني منـه مصـر منـذ عقـود .. أرض مصر 
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وفــي الوقــت ذاتــه تكــون اللبـنـة األولــي فــي بنــاء مســتقبل علمــي وتكنولــوجي لمصــر .. طويـلـة 
 .ق التقدم واالزدهار لتنطلق من خاللها إلي أفا

زوـيــل فكرـتــه هـــذه عـلــي الســـلطات / فـقــد عـــرض اـلــدكتور .. وتحقيـقــا لهـــذه اآلمـــال العريضـــة  -٣
لدرجــة أنــه قــد .. فقابلــت مشــروعه بترحــاب وحمــاس شــديدين .. الســيادية فــي مصــر آنــذاك 

قطعــــة أرض مــــن أمــــالك الدولــــة إلنشــــاء .. زويــــل / صــــدرت أوامــــر عليــــا  بمــــنح الــــدكتور 
 .ي والوطني عليها مشروعة القوم

 –فــي مدينــة الشــيخ زايــد ) ثالثمائــة فــدان( فــدان ٣٠٠فقــد تــم تخصــيص مســاحة .. وبالفعــل  -٤
 . الجيزة إلقامة المشروع العمالق أنف الذكر –أكتوبر 
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زوـيـل ـفـي مســألة التورـيـث / ونظــرا لظــروف سياســية ـتـتخلص ـفـي آراء اـلـدكتور.. وعـقـب ذـلـك  -٦
 .فقد صار إهمال مشروعة ووأده في مهده آنذاك .. ورفضه التام لها 

 فقـــــد ـتــــم ســـــلب فكـــــرة ٢٠٠٢وتحدـيــــدا فـــــي غضـــــون عـــــام .. وبعـــــد أقـــــل مـــــن عـــــامين فقـــــط -٧
وزـيـر (أحمــد نظـيـف / إذ عـقـد اـلـدكتور .. وتحريفهــا عــن مســارها الصــحيح .. زوـيـل /اـلـدكتور

فمـا كـان منـه سـوي ..  تأمين مستقبله عقب الخروج من الوزارة العزم علي) االتصاالت وقتها
وذهـــب يخطـــط ويـــدبر لـــذلك دونمـــا أن .. أن ســـلب فكـــرة إنشـــاء جامعـــة خاصـــة للتكنولوجيـــا 

حينمـا أجـري .. فكانت البدايـة .. يتكلف هو أو شركائه جنيها واحدا في إنشاء هذه الجامعة 

لوزارة االتصاالت خصص طالبا منه أن ي) كآنذا(وزير اإلسكان / اتصاال هاتفيا مع السيد 

 .نشاء جامعه عليها  فدان إل١٢٣ال تقل عن قطعة أرض 

ـد تخصــيص كتابــا رســميا وزيــر اإلســكان  أرســل إلـيـه ١٠/٧/٢٠٠٢وبـتـاريخ وعـلـي الفــور  -٨ يفـي

 ٣/٩/٢٠٠٢وبـتـاريخ ..  )ـبـاألمر المباـشـر وبالمخالـفـة للـقـانون(قطـعـة األرض مـحـل الـنـزاع 
 مـتــر ٥٣٣٦٤ر٥٩٣ ـفــدان أي مـــا يعـــادل ١٢٧ر٠٣٢ ليتـبــين أنهـــا تبـلــغ ـتــم ـتــدقيق المســـاحة

 تــم االتفــاق علــي أن يكــون ســعر المتــر المربــع ٢٠٠٢وفــي غضــون شــهر ديســمبر  .. مرـبـع
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ثالـثـــــة وســــــتون ملـيـــــون ( جنـيـــــه ٦٣٣٥٧٢١٠أي بإجمــــــالي مبـلـــــغ )  جنـيـــــه١١٨ر٧٥(ـقـــــدره 
علـــي ســـدادها ق عـلــي وتـــم االتفـــا.. ) وثالثماـئــة ســـبعة وخمســـون أـلــف ومـــائتي وعشـــرة جنـيــه

  .٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٣خمسة أقساط بداية من 
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أحمـد نظيـف بإنشـاء مؤسسـة أهليـة طبقـا لقـانون الجمعيـات / وعلي الجانب األخر قام السـيد  -٩
وـقـــام ) المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي(والمؤسســــات األهلـيـــة أطـلـــق عليـهـــا 

 لسـنة ٢٢١ وتم منحها صفة النفع العام بـالقرار رقـم ٢٠٠٣ لسنة ١٧٧٧بإشهارها تحت رقم 
 .نفسه بالطبع منصب رئيس المؤسسة  وقد منح ل٢٠٠٤

 ويف النظام األساسي هلذه املؤسسة 
 تهـــدف نحـــو تنميـــة المهـــارات اإلداريـــة إنشـــاء جامعـــة أهليـــةورد بـــأن مـــن ضـــمن أهـــدافها  

 .والعلمية والتكنولوجيا 

 :ملحوظة  
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إـلـي هنــا والمخطــط يســير وفقــا لمــا هــو مــدبر لــه فــاألرض قــد وجــدت وســددت ثمنهــا وزارة  -١٠
 مليـون مائـةكما بدأت في إنشاء المباني بما تجاوز قيمتـه أربع.. االتصاالت من المال العام 
 .موال وزارة االتصاالت جنيه أخري وجميعها من أ

 كما مت إنشاء 
للـزعم .. المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي تحت ستار قـانون الجمعيـات األهليـة  

 !!!!.بأنها ال تهدف لتحقيق ربح مالي 

 ومل يتبق سوي همزة الوصل بني األرض واملباني 

 وبني املؤسسة املذكورة 
مـــد نظيـــف قـــد تـــولي منصـــب رئـــيس مجلـــس أح/  كـــان الســـيد ٢٠٠٦ففـــي غضـــون عـــام  -١١



 ٢٤٧

 ٢٠٠٦ ليـنـة ٣٧٢يصــدر الـقـرار رـقـم ) تحقيـقـا واســتكماال لـبـاقي المخطــط(ـفـإذا ـبـه .. اـلـوزراء 
 :الذي تضمن اآلتي 
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 وباستقراء هذا القرار 
يتجـلـى أـنـه باطــل ومعــدوم ومعـيـب باغتصــاب الســلطة ألـنـه كــان يجــب أن يصــدر عــن رـئـيس  

 بشأن التصـرف فـي أمـالك الدولـة ١٩٥٨ لسنة ٢٩قا للمادة األولي من قانون الجمهورية طب
أهمهــا أـنـه ال يجــوز إيجــار األرض .. فضــال عــن أـنـه معـيـب بعـيـوب عــدة أخــري .. بالمجــان 

 .إال بعد عشر سنوات من تخصيصها وهو ما لم يتم االلتزام به 
 لسـنة ٢٥٥ تحت رقم رئيس الجمهورية/  صدر قرار السيد ١٥/٧/٢٠٠٦وبتاريخ .. هذا  -١٢

وذلك لصالح المؤسسة المصرية لتطوير ..  بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النيل ٢٠٠٥
وذـلـك بالمخالفــة للقــانون اـلـذي يوجــب اســتكمال مقومــات الجامعــة قـبـل .. التعـلـيم التكنوـلـوجي 
 .صدور هذا القرار 

 وباملخالفة للنظام األساسي هلذه املؤسسة 
ســـة الـــواردة بنظامهـــا األساســـي إنشـــاء جامعـــة أهليـــة ولـــيس جامعـــة إذ أن مـــن أهـــداف المؤس 

ومــــع ذلــــك لــــم تعــــن هــــذه المؤسســــة نحــــو تصــــحيح أوضــــاعها وتعــــديل نظامـهــــا .. خاصــــة 
 .األساسي

فقـــد أعلـنــت جامعـــة النـيــل عـــن بدايـــة .. وبمجـــرد صـــدور قـــرار رئـــيس الجمهورـيــة األخيـــر  -١٣
 .لمخالفة للقانون أيضا وذلك با) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ (يالدراسة بدءا من العام الدراس

 ولكن ليس علي األرض واملباني املمنوحة هلا 
 . بالقرية الذكية التي تم استئجاره لتمارس الجامعة نشاطها فيه 2Bولكن في المبني  

 والجامعــة المــذكورة تمــارس نشــاطها بــالمبني أنــف وحتــى اآلن ٢٠٠٦ومنــذ ذلــك التــاريخ  -١٤
 .ل النزاع الذكر ولم تباشر ثمة نشاط علي األرض مح

 



 ٢٤٨

 وهو ما يؤكد خمالفة الغرض املخصصة ألجله األرض 
 ينـــاير تـــم فـــتح ملـــف جامعـــة النيـــل وتبينـــت الحكومـــة مـــا بـــه مـــن ٢٥وبقيـــام ثـــورة .. هـــذا  -١٥

أهمهـــا أن جامعـــة النيـــل لـــم تمـــارس ثمـــة نشـــاط علـــي .. ٕمخالفـــات وأخطـــاء قانونيـــة واداريـــة 
ميا ـمـن المؤسســة المصــرية لتطــوير وـلـم تتســلمها رســ.. األرض محــل الـنـزاع مـنـذ تخصيصــها 

 . التعليم التكنولوجي 

 وإزاء هذه املخالفات الواضحة 

قام مجلس أمناء المؤسسـة المـذكورة بالتنـازل عـن األرض  

 .لصالح الدولة تنازال نهائيا غير مشروط 

بقـبــــول هـــــذا ..  مـــــن رئاســـــة مجـلــــس اـلــــوزراء ٢٠١١ لســـــنة ٣٠٥صـــــدر الـقــــرار .. وهـنــــا  -١٦
 بقبـــــول التنـــــازل عـــــن المبـــــاني ٢٠١١ لســـــنة ٣٥٦ بإصـــــدار قـــــرار رقـــــم وأعقبـــــه.. التنـــــازل 

 بنـقــل اإلشــراف عـلــي ١٠٠٠وتــم صـــدور القــرار رقــم .. والتجهيــزات الموجــودة عـلــي األرض 
 .األرض والمباني المذكورة من وزارة االتصاالت إلي صندوق تطوير التعليم 

  الذي قرر ١٣٦٦وأخريا صدر القرار رقم 
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 ة من هذا القرار كما تضمنت املادة الثاني
بصــفته رئيســا لمجلــس  .. زويــلأحمــد / الموافقــة علــي التــرخيص للســيد األســتاذ الــدكتور  

 للعلـــوم والتكنولوجيـــا بالتعامـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة وغيرهـــا مـــن زويـــلاألمنـــاء لمدينـــة 
األشخاص المعنوية العامة والخاصة إلنجاز كافة اإلجراءات الالزمة الستكمال المقومات 

ديــة والمعنويــة الالزمــة للمدينــة علــي أن تعــرض هــذه التعــامالت علــي مجلــس األمنــاء الما
 .للمراجعة واالعتماد 

 ـتـــم تســــليم األرض والمـبـــاني محــــل ١/١١/٢٠١١وبـتـــاريخ .. ونـفـــاذا لـهـــذا الـقـــرار األخـيـــر  -١٧
 للعلـــوم والتكنولوجيـــا علـــي مـــرآي ومســـمع مـــن الجميـــع داخـــل وخـــارج زويـــلالتـــداعي لمدينـــة 

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



 ٢٤٩

 لــم يطعــن طــاعن علــي ٢٠١٢ وحتــى منتصــف عــام ١/١١/٢٠١١ومنــذ تــاريخ االســتالم  -١٨
 .ثمة قرار من القرارات المشار إليها سلفا علي نحو يؤكد تحصنهم وعدم قبول الطعن عليهم

مـــنهم ( وآخـــرين نـــيحمـــدي الفخرا/ ســـيد  أقـــام ال٢٠١٢إال أنـــه فـــي غضـــون شـــهر ابريـــل  -١٩
 ق أمــام محكمــة القضــاء ٦٦ لســنة ٢٣٢٤٩الــدعوى رقــم ) المــدعين فــي الــدعوى الراهنــة 

 . إيقاف تنفيذ ثم إلغاء القرارات أنفة الذكر طلبباإلداري 

 ق قضــاء إداري ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠الــدعوى رقــم الخاصــة وعقــب ذلــك أقامــت جامعــة النيــل  
لــدعويين ليصــدر فيهمــا محكمــة المــوقرة ضــم اوقــررت ال.. بالطلبــات الموضــحة ســلفا أيضــا 

 .حكما واحدا

  ١٨/١١/٢٠١٢وجبلسة .. وبالفعل 

 أصدرت حمكمة القضاء اإلداري املوقرة 

 منطوقه يف الشق املستعجل القاضي حكمها 

 حكمت احملكمة  
 ق ٦٦ لســـــنة ٣٢٣٤٩بـعــــدم قـبــــول اـلــــدعوى بالنســـــبة للـمــــدعي األول ـفــــي اـلــــدعوى : وال أ 

 لرفعهـا مـن غيـر ذي صـفة وبعـدم قبولهـا بالنسـبة لـرئيس –فخرانـي حمـدي الدسـوقي ال
المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة لرفعهــا علــي غيــر ذي صــفة وبقبــول تــدخل رئــيس 

 للعلـــوم التكنولوجيـــا خصـــما منضـــما للجهـــة اإلداريـــة فـــي زويـــلمجلـــس أمنـــاء مدنيـــة 
  ق وبقـبـــــول جمـيـــــع طلـبـــــات الـتـــــدخل اإلنضــــــمامي٦٦ لســــــنة ٣٢٣٤٩اـلـــــدعوى رـقـــــم 

 .للمدعين في الدعويين 
ٕبعـدم قبـول الـدعويين شـكال بالنسـبة لطلـب وقـف تنفيـذ والغـاء القـرار السـلبي لـرئيس : ثانيا  

الجمهورـيـة باالمتـنـاع عــن تحوـيـل جامعــة النـيـل مــن جامعــة خاصــة إـلـي جامعــة أهلـيـة 
 .النتفاء القرار اإلداري 

 ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥بقبـــول الـــدعويين شـــكال بالنســـبة للقـــرارات أرقـــام : ثالثـــا  
 بجميــع ٢٠١١ لســنة ٣٥٦وبوقــف تنفيــذ القــرار رقــم ..  المطعــون فيهــا ٢٠١١لســنة 

 بالنســـبة ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٠٥أجزاـئــه وبوـقــف تنفـيــذ الـقــرارات أرـقــام 
للجزء من األرض والمبني المقام عليه الذي ستشغله جامعة النيل علـي النحـو المبـين 

 .ب علي ذلك من آثار باألسباب مع ما يترت

 ألزمت الجهة اإلدارية المصروفات وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة  



 ٢٥٠

 .ٕلتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها  

 وحيث مل يرتض أطراف التداعي 
.  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٣٠٣٣ ، ٤٥٢٤هــذا القضــاء فقــد طعنــوا عليــه بــالطعون أرقــام  

 .ضمهم ليصدر فيهم حكمها واحدا لالرتباط عليا الذين تم 

  ٢٤/٤/٢٠١٣وجبلسة .. هذا 

 أصدرت عدالة احملكمة اإلدارية العليا احلكم التايل

 حكمت احملكمة  
 . ق عليا شكال ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بقبول الطعون أرقام : أوال  

 ٦٦ لسـنة٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩مـي إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فـي الـدعويين رق:        ثانيا 
 .منه ) ثانيا ، ثالثا(ق فيما تضمنه من البندين 

وفـي الشـق  بقبول الدعويين المنصوص عليهما بالبند السـابق شـكال ، القضاء مجددا:        ثالثا 

 لعاجلا

وـقـف تنفـيـذ الـقـرار الســلبي باالمتـنـاع عــن تحوـيـل جامعــة النـيـل مــن جامعــة خاصــة  - أ
 إلي جامعة أهلية 

 ٢٠١١ لســـــــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥نفـيــــــذ القــــــرارات أرـقــــــام وقــــــف ت - ب
بجمـيــــع أجزائهـــــا ، ومـــــا يترـتــــب عـلــــي ذـلــــك مـــــن اآلـثــــار ، عـلــــي النحـــــو المـبــــين 

 .باألسباب 

  عليا مع إلزام طاعنيها المصروفات ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٤٥٢٤رفض الطعنين رقمي :       رابعا 

 واملالحظ علي حنو أضح يف هذا احلكم 
ولــم يغــل يــد مدينــة زويــل .. قضــي بتســليم األرض والمبــاني محــل النــزاع لثمــة جهــة انــه لــم ي 

 .بل أنه صدر في شق عاجل دون الفصل في الموضوع .. ًعنها كما يزعم المدعون حاليا 

 األمر الذي يؤكد عدم جواز تنفيذه 
 هــذا فضــال عمــا شــابه مــن العيــوب الجوهريــة التــي تســلس بــه إلــي حــد الــبطالن وعــدم جــواز 

 أضف إلي ذلك فإن ذلك الحكم قد تعارض بشكل واضح مع الحكم الصادر .. التنفيذ عينا
 . مستعجل أكتوبر ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠في الدعوى رقم  
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 وهو األمر الذي حدا باملدينة املدعي عليها اخلامسة 
ه نحو إقامة العديد من الدعاوى التي تنال من هذا القضـاء وتقطـع ببطالنـه وعـدم جـواز تنفيـذ 

 :من أهمها 
 .ع .  ق ٥٩ لسنة ٢٤٩٩٦ اإلشكال رقم - 
 . ق دستورية تنازع أحكام ٣٥ لسنة ١٣ الدعوى الدستورية رقم - 
 . دعوى منع تعرض للمدينة في حيازتها لألرض والمباني المذكورة سلفا - 

 وغري ذلك العديد من الدعاوى 
..  األرض والمبـاني محـل التـداعي التي تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أحقية مدينة زويل فـي 

 .وفي المقابل انهيار ثمة سند لجامعة النيل علي هذه األرض وتلك المباني 
أصــدر .. وتجــدر اإلشــارة إلــي أنــه أبــان تــداول النــزاع أمــام المحكمــة اإلداريــة العليــا ..  هــذا - ٢٠

 مادتـــه  الـــذي تضـــمن فـــي٢٠١٢ لســـنة ١٦١رئـــيس الجمهوريـــة القـــرار بقـــانون رقـــم / الســـيد 
 :األولي 

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علميـة بحثيـة "  

ة للـــربح فـــذات شخصـــية اعتباريـــة عامـــة مســـتقلة غيـــر هاد

و��*!�������������) مشــروع مصــر القــومي للنهضــة العلميــة(
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 " .ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخري 
  القرار ومن خالل هذا

يتضح وبجالء تـام أنـه قـد مـنح لمدينـة زويـل حقـا مكتسـبا جديـدا ومركـزا قانونيـا علـي األرض  
مستقل تماما عن ثمة حقوق أو مكتسبات مسـتمدة مـن القـرارات المطعـون .. والمباني محل التداعي 

عـلـي وهــو مــا يؤكــد عــدم مشــروعية وضــع جامـعـة النـيـل الخاصــة .. عليـهـا باـلـدعوتين ســالفتي اـلـذكر 
ومشــــروعية وضــــع مدينــــة زويــــل القــــانوني علــــي هــــذه األرض .. األرض والمبــــاني محــــل التــــداعي 

 .المباني و
 



 ٢٥٢

 ومن مجلة ما تقدم .. ملا كان ذلك 
لثـبـوت .. فـقـد ـبـات واضــحا لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة مــدي تهــاتر اـلـدعوى الماثـلـة وانعــدام ســندها  

ارســــة نشــــاطها بحريـــة مطلـقـــة وفـقـــا للقواعــــد فـــي مم) المـــدعي عليـهـــا الخامســــة(أحقيـــة مديـنـــة زوـيـــل 
 .واألصول القانونية 

 لذلك 
بفـتح  ٢٠١٣فـي غضـون شـهر ينـاير فقـد صـدر القـرار مـن المـدعي عليـه الخـامس بصـفته  

دونمــا رســوم أو .. ـبـاب القـبـول للطلـبـة اـلـراغبين ـفـي االلتحــاق بالمديـنـة دونمــا تميـيـز لفـئـة دون أخــري 
 .مصروفات مخالفة للقانون 

 م ومن ث
يتجـلــى ظـــاهرا انهـيــار الســـند الـقــانوني واـلــواقعي لـلــدعوى الماثـلــة الـتــي جـــاءت مدفوعـــة شـــكال  

.. وموضــوعا بالعدـيـد مــن المطــاعن وأوجــه العــوار بمــا يجعلهــا جــديرة بعــدم القـبـول شــكال وموضــوعا 
 :وذلك كله علي النحو الذي نشرف ببيانه في دفاعنا التالي 

 الدفاع 

 متهيد وتقسيم 

 b	3
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 .الدفوع الشكلية وأسباب طلب عدم قبول الدعوى الماثلة شكال  �

انعـــدام وجـــود ثمـــة ســـند لجامعـــة النـيــل الخاصـــة عـلــي األرض والمـبــاني والمـقــام عليهـــا حالـيــا  �
 ) المدعي عليها الخامسة(مدينة زويل 

 الطــالب وممارســة نشــاطها بحريــة واســتقالل وفقــا دالئــل ثبــوت أحقيــة مدينــة زويــل فــي قبــول �
 .لصحيح القانون 
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 احملور األول 

 الدفوع الشكلية 

عدم قبول الدعوى لعدم إيضاح املدعني الطلبـات التـي يبتغـوا القضـاء : ول األالدفع 

إذ جـاءت الطلبـات اخلتاميـة .. هلم بها أو الفصل فيها بشـكل واضـح وصـريح 

 مضة وغري معروف املقصود بها أو منها للمدعني جمهلة وغا

  علي أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون جملس الدولة رقم ٢٤فقد نصت املادة 
يقـــدم الطلـــب إلـــي قلـــم كتـــاب المحكمـــة المختصـــة بعريضـــة موقعـــة مـــن محـــام مقيـــد بجـــدول  

م المحـــامين المقـبـــولين أمـــام تـلـــك المحكمـــة وتتضــــمن العريضـــة عــــدة البيانـــات العاـمـــة المتعلقـــة باســــ
وتاريخ الـتظلم مـن القـرار موضوع الطلب الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم و

 ....إن كان مما يوجب التظلم منه 

 هذا 

  مرافعات علي أن ٦٣وقد نصت أيضا املادة 
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما م  

 .علي غير ذلك ينص القانون 
 :ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات اآلتية  

٣   .............-٢   .............-١-.............  
 .وطلبات المدعي وأسانيدها  وقائع الدعوى -٦

 ملا كان ذلك 
وكانــت الطلبــات فــي الــدعوى بصــفة عامــة هــي وســيلة المــدعي فيهــا للوصــول لمقصــده مــن  

 .ًدعاءا بحق لدي المدعي عليه بغية استصدار حكم يلزمه بأدائه رفعها فهي ا

 وألن الطلبات يف الدعوى 
فـال تقبـل صـحيفة دعـوى بـال طلبـات ، حيـث أنهـا تخلـو مـن الجديـة ، هي بمثابـة الـركن فيهـا  

 .وتنعدم المصلحة في إقامة دعواها لعدم تحديد الغاية منها 
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 حنو يؤدي إيل جتهيلها وعدم حتديد طلبات املدعي بوضوح علي 

 أخذ حكم خلو صحيفة الدعوى من الطلبات ي

 حيث حيقق ذات األثر وهو بطالن الصحيفة 
ويتحقق تجهيل الطلبات إذا أغفل المدعي تحديد طلباته علي نحو جسـيم يسـتحيل معـه علـي  

 المحكمــة لغــة ومنطقــا تحديــد هــدف المــدعي مــن دعــواه ، ومــا يطلــب منهــا القضــاء بــه مــن طلبــات
 .وسنده القانوني فيها 

 )٢٥/٥/١٩٩١ ق جلسة ٣٢ لسنة ٢٣٤٣المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (

  من قانون جملس الدولة ٣١ووفقا للمادة 
فإن المحكمة ال تقبل أي طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلي الجلسة  

الورقة قد طرأت بعد إحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة إذا ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب أو تقديم تلك 
 .أو كان الطلب يجهلها عند اإلحالة 

 واحملكمة مقيدة مبا أورده املدعي 
ـفــي صـــحيفة دعـــواه ـمــن طلـبــات بحـيــث ال يجـــوز لـهــا القضـــاء بغيرهـــا أو بـمــا يجاوزهـــا ، وأال  

وـلـئن ..  الخصــوم يـكـون حكمهــا معيـبـا مـمـا يعرضــه لإللغــاء حـيـث شــابه عـيـب القضــاء بمــا ـلـم يطلـبـه
كـــان تقيـــد المحكمـــة بطلبـــات الخصـــوم ال يحررهـــا مـــن حـــق إعطـــاء تلـــك الطلبـــات تكييفهـــا القـــانوني 

إال أنـــه ال يجـــوز للمحكمـــة أن تتجـــاوز صـــدور ســـلطتها وهـــي بصـــدد إســـداء التكيـيـــف .. الصـــحيح 
 .القانون الصحيح علي طلبات الخصوم 

 ويتحقق ذلك التجاوز 
سـتار هـذا التكييـف إلـي إضـافة طلبـات جديـدة لـم تـرد بعريضـة إذا ما عمدت المحكمـة تحـت  

 حســبما جــاء –ذـلـك أن اـلـدعوى .. اـلـدعوى أوال تتـفـق مــع ـمـا يثـيـره المــدعي مــن طلـبـات أثـنـاء نظرهــا 
 وسـيلة إخباريـة ال يجبـر أصـحاب الشـأن علـي ممارسـتها وال يسـوغ –بقضاء المحكمة اإلدارية العليا 

 .فسها للمحكمة التعرض لها من تلقاء ن
 )١٠/٧/١٩٩٤ جلسة ٣٨ لسنة ٩٢١المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (

 )١٨/٦/١٩٩٤ ق جلسة ٣٣ لسنة ٢٩١١المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (
 )٣/١٢/١٩٨٨ ق جلسة ٣٣ لسنة ١٢٥٢المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
راق اـلـــدعوى الراهـنـــة وعـلـــي األخــــص وبتطبـيـــق جمـلـــة ـمـــا تـقـــدم ـمـــن مـفـــاهيم قانونـيـــة عـلـــي أو 

يتضح أن المدعين قد سـطروا دعـواهم مـن بـدايتها معتمـدين علـي .. صحيفتها والطلبات المذيلة بها 
ـفــي حـــين خـلــت .. الســـباب واللعـــان بأســـلوب غـيــر الـئــق لعـــرض الـنــزاع عـلــي عداـلــة الهيـئــة المـــوقرة 

مـرتلين األباطيـل التـي ..  الحقـائق متعمـدين مخالفـة.. الدعوى تماما من ثمة سـند قـانوني أو واقعـي 
وذلك كله بغـرض التشـويه المتعمـد فـي المدينـة المـدعي .. ال توجد باألوراق سند أو مستند يعضدها 

 .عليها الخامسة وشخص القائم عليها 

 ومل يكتف املدعون بذلك 
إذ .. بل اختتموا دعواهم بطلبات غير مفهوم مغزاها وهدفها ومـدي مصـلحتهم وصـفتهم فيهـا  

 :جاءت هذه الطلبات حرفيا كالتالي 
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والغـيـر معـلـوم .. واهم تـلـك هــي الطلـبـات المبهمــة الغـيـر مفهوـمـة الـتـي اخـتـتم بـهـا المــدعين دعــ 
 !!.الهدف منها وأي قرار سلبي يزعمه المدعون ويطالبون بإيقاف تنفيذه ثم إلغائه ؟؟؟

 ملا كان ذلك
وكانــت تلــك الطلبــات علــي هــذه الكيفيــة ال تمكــن عدالــة المحكمــة لغــة ومنطقــا تحديــد هــدف  

لـبـات وهــو مــا يأخــذ حكــم األمــر اـلـذي يؤكــد جاهلـيـة هــذه الط.. المــدعين مــن دعــواهم ومــا يرـبـوا إلـيـه 
وهــو مــا .. خلــو الصــحيفة مــن الطلبــات علــي نحــو يــؤدي إلــي بطالنهــا وعــدم قبــول الــدعوى برمتهــا 

 .يؤكد صحة الدفع الماثل وأنه قائم علي سند صحيح جديرا بالقبول 

 

 

 

 

 



 ٢٥٦

عدم قبول الدعوى املاثلة لرفعها من غري ذي صفه أو مصلحة مباشـرة : الدفع الثاني 

ذلك أن املدعني ليسوا من الطلبة املتقدمني لاللتحـاق مبدينـة .. ون يقرها القان

زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا ـحـىت ـحيـق ـهلـم الطـعـن يف الرـسـوم واملـصـروفات 

 أن الفـرض علـي يـثوذلك علي فرض وجـود رسـوم أو مصـروفات ح(املطلوبة 

 ).خالف الواقع واحلقيقة 

 لي أن  من قانون جملس الدولة ع١٢فقد نصت املادة رقم 
 :ال تقبل الطلبات اآلتية  

 . الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية -أ

 ويف ذلك استقر الفقه والقضاء علي أن 
ويكـون .. فالصـفة شـرط الزم لقبـول الـدعوى .. يشترط لقبول الدعوى أن تقـام مـن ذي صـفه  

 ،طعون فيه صاحب صفة في رفع الدعوى كل صاحب مصلحه مسها القرار الم
 )٢٧٧ ص ٢٠٠٠ دفوع وعرايض الدعوى اإلدارية ط –سمير البهي / المستشار (

 ويف ذات اخلصوص قضي بأن 
القـــانون قـــد اشـــترط لقبـــول دعـــوى اإللغـــاء أن يكـــون لرافعهـــا مصـــلحة شخصـــية ومباشـــرة وال  

 .يتحقق ذلك إال إذا ما كان صاحب الشأن في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه 
 )٩١٦ ص ٣٢ س ١٠/٣/١٩٨٧ ق جلسة ٢٩ لسنة ١١١٧الطعن رقم (

 وقد قضي صراحة بأن .. هذا 
اـلـدفع بـعـدم قـبـول اـلـدعوى لرفعـهـا ـمـن غـيـر ذي صــفة ـمـن النظــام العــام اـلـذي يجــوز لصــاحب  

الشأن أن يثيـره فـي أيـة مرحلـة كانـت عليهـا الـدعوى ، كمـا يجـوز للمحكمـة أن تتصـدي لـه مـن تلقـاء 
 .يكن ثمة دفع من المدعي عليه أو من هيئة مفوضي الدولة نفسها ولو لم 
 )١٠٨٢ ص ٣٣ س ١٢/٣/١٩٨٨ق جلسة ٢٩ لسنة ٢٢٦٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية والقضائية أنفة البيـان علـي واقعـات وأوراق الـدعوى الماثلـة يتجلـى  

بعيــد بمدينــة زويــل ولــم تمســهم قراراتهــا ظــاهرا أنهــا أقيمــت مــن أشــخاص ال صــله لهــم مــن قريــب أو 
 .بقبول الطالب أو رفضهم أيا ما كانت األسباب ولم تمس مصلحتهم الشخصية المباشرة في شيء
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 فليس من بني املدعني 
وذلــك علــي (مــن تقــدم لاللتحــاق بمدينــة زويــل وتــم رفضــه لعــدم ســداده رســوم أو مصــروفات  

 ).فرض وجود رسوم أو مصروفات

 ن املدعني ومل يدع أي م
يمـثــل مساســـا .. أن قـبــول الطـــالب بمديـنــة زوـيــل برســـوم أو مصـــروفات أو ـبــدون هـــذا وذاك  

 .بمصلحة شخصية ومباشرة لدي أي من المدعين 

 وفق كل ذلك و.. هذا 
إذا مــا علمــت عداـلـة الهيـئـة المــوقرة أن قواعــد ومعــايير قـبـول الطــالب بمديـنـة زوـيـل ـيـتم عـلـي  

إشارة أو ذكر لثمة رسوم أو مصروفات أو أي شيء من هـذا ن ثمة ودأساس علمي وبحثي وتفوقي 
وأال كان المدعين قد هموا بتقديم مستند واحد يدل علي اشتراط مدينـة زويـل علـي الطـالب .. القبيل 

 .سداد أي رسوم أو مصروفات من شأنها التمييز بين طبقة من المجتمع دون غيرها 

 فذلك كله 
هم الواهي الماثل علي نحو مرسل دون سند أو دليـل أو تقـديم سطره المدعون بصحيفة ادعائ 

 .أية مستندات دالة علي مزاعمهم وأباطيلهم 

 األمر الذي يؤكد وحبق 
إلي تحقيق ثمة مصلحة شخصية ومباشرة ألي من المـدعين أو أن الدعوى الراهنة لم تهدف  

تشـويه سـمعته وتعطيـل مشـروع بل أقيمت بفرض التنكيـل بالمـدعي عليـه الخـامس و.. الحفاظ عليها 
ومـن ثـم تكـون هـذه الـدعوى .. قومي ال يختلف عليه سوي من ال يريدون لهذا الـوطن الخيـر والتقـدم 

 .غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة شخصية أو مباشرة 

الدفع الثالث عدم قبول الدعوى النتفـاء القـرار اإلداري فـال توجـد يف األوراق مثـة مـا 

ا مل مك.. جود قرار سلبي كان جيب صدوره من مدينة زويل ومل تصدره يفيد و

يوجد أيضا قرار إجيابي صدر عن املدينة باملعني والكيفية املزعومة من املـدعني 

بصحيفة دعواهم إذ أن ما اختذته املدينة قبل الطالب حىت اآلن ال يعدو أن يكـون 

 إجراءات قبول أو أعمال حتضريية للقبول من عدمه 

 ابتداء جتدر اإلشارة إيل أن 
 دعوى اإللغاء إنما يتعين لقبولها أن توجه في األصل إلي قرار إداري ، فإذا انتفي وجود  
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 .القرار اإلداري تخلف مناط قبول الدعوى 
 )٢٩/١/١٩٩٤ ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٩٤٥الطعن رقم (

 والقرار اإلداري هو 
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 ومن ثم يتعني 
لقبول دعـوى اإللغـاء أن يكـون ثمـة قـرار إداري وأنـه مـن شـأنه إحـداث أثـر قـانوني معـين وأال  

 .قضي في الدعوى بعدم القبول 

 فإذا مل يكن من شأن القرار 
رارا إداريــا بــالمعني المفهــوم ، إذ إحــداث أثــر قــانوني مــا أو تعديلــه أو إلغائــه ، فإنــه ال يعــد قــ 

يعد إجراءا تحضيريا أو عمال تمهيديا أو تنفيذيا ال يحدث بذاته أثر قانوني ، مما يخرجـه مـن مجـال 
دعــوى اإللـغـاء الـتـي ال توجــه ســوي للـقـرارات اإلدارـيـة الـتـي تحــدث ـبـذاتها أـثـرا قانونـيـا ، وتـكـون دعــوى 

 .بولة النحسار وصف القرار اإلداري عنها إلغاء مثل تلك اإلجراءات أو األعمال غير مق
 )٣٢١ ص ٢٠٠٠ دفوع الدعوى اإلدارية طبعة –سمير البهي / المستشار (

 أما عن القرار السلبي 

 فقد نصت الفقرة األخرية من املادة العاشرة من قانون جملس الدولة علي أن 
عهـا عـن اتخـاذ قـرار كـان ويعتبر في حكم القرارات اإلدارية رفض السـلطات اإلداريـة أو امتنا 

 .من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 

 ومن حيث أن قضاء احملكمة اإلدارية العليا قد جري علي أن 
منــاط وجــود قــرار ســـلبي باالمتنــاع أن تــرفض الجهـــة اإلداريــة اتخــاذ ـقــرار كــان مــن الواجـــب  

 .عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 
 )٩/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٣٧نة  لس٤٠٢٩الطعن (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جملـة المـفـاهيم واألصـول والثوابـت أنـفـة الـذكر علـي واقـعـات االدعـاء الماثـل وأوراـقـه  

يتضــح بمــا ال يــدع مجــاال للشــك عــدم وجــود ثمــة قــرار إداري إيجــابي أو ســلبي يمكــن الطعــن عليــه 
 .بدعوى اإللغاء 
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 وإثبات ذلك علي شقني 

 : الشق األول 
ن كاـفـــة اإلجــــراءات الـتـــي اتخــــذتها المديـنـــة المــــدعي عليهــــا الخامســــة بشــــأن الطــــالب حـتـــى أ 

وهـــذه اإلجـــراءات .. مـــا هـــي إال إجـــراءات تحضـــيرية وتمهيديـــة لقبـــول الطـــالب مـــن عدمـــه .. اآلن 
تتمـثـل فــي االختـبـارات والشــروط العلمـيـة والبحثـيـة الـتـي يجــب أن يجتازهــا الطاـلـب حـتـى يصــدر قــرار 

 .وذلك كله علي أساس علمي وبحثي وتكنولوجي فقط ..  قبوله بقبوله أو عدم

 وهو األمر الذي يؤكد 
 .عدم وجود ثمة قرار إيجابي صادر بقبول أو عدم قبول أي من الطالب بعد  

 أما عن القول بأن مثة قرار سلبي 
فهـذا قـول .. باالمتناع عن قبول الطالب إال بعـد سـداد رسـوم ومصـروفات بـآالف الجنيهـات  

 .يجافي الحقيقة وال سند أو دليل عليه 

 ذلك أنه 
هــذا .. لـم يثبـت امتـنـاع المدينـة عــن قبـول طــالب لعـدم ســدادهم لتلـك المصــروفات المزعومـة  

 .فضال عن أن رسوم ومصروفات االلتحاق بمدينة زويل سيحددها القانون وليس إدارة الجامعة 

 أما قبول الطالب أو عدم قبوهلم 
فهو موقوف علي إدارة المدينة ومجلـس أمنائهـا .. و بحثي أو تكنولوجي علي أساس علمي أ 

دون ســـواهم وال يملـــك أي شـــخص أو جهـــة إلـــزام المدينـــة بقبـــول طـــالب ال تتـــوافر بهـــم المواصـــفات 
 .واالشتراطات العلمية البحتة التي تحددها المدينة 

 ولعل الثابت أن كثرة االختبارات واالشرتاطات ودقتها تؤكد 

لهــدف مــن مدينــة زويــل هــو إنشــاء نهضــة علميــة حقيقيــة أن ا 

وتخـــريج أجـيــال متتابعـــة مـــن العلمـــاء يعمـلــون عـلــي .. فـــي مصـــر 

 .النهوض والرقي بالوطن في جميع المجاالت 
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 وليس من بني أهدافها حتقيق مثة أرباح مالية 

 باقتضاء آالف اجلنيهات من الطالب كما يزعم املدعون 

 عة النيل اخلاصة وكما هو احلال لدي جام
ومــن جمـلـة مــا تـقـدم يضــحي ظــاهرا وبجــالء ـتـام أـنـه ـقـد انتـفـي عــن اـلـدعوى .. لمــا كــان ذـلـك  

وهــو ـمـا يقطــع بـعـدم .. الراهنـة وجــود ثـمـة ـقـرار إيجــابي أو ســلبي يمـكـن الطعـن علـيـه ـبـدعوى اإللـغـاء 
 .قبول الدعوى الماثلة النتفاء القرار اإلداري 

ديل بأن الدعوى الراهنة قد أقيمـت طعنـا علـي قـرار وعلي الفرض اجل: الدفع الرابع 

مدينة زويل بفتح باب القبـول لدفعـة مـن الطـالب الـراغبني يف الدراسـة بهـا 

فإن هذه الدعوى تكون مدفوعة بعـدم .. وبفرض أن هذا القرار يعد قرارا إداريا 

 ومل تقـم ٢٠١٣القبول أيضا لثبوت صدور ذلـك القـرار يف غضـون شـهر ينـاير 

 أي بعد امليعاد املقـرر قانونـا ٢٠١٣دعوى سوي يف غضون شهر أغسطس هذه ال

 إلقامة دعوى اإللغاء 

  من قانون جملس الدولة علي أن ٢٤حيث نصت املادة 
ميعــاد رفــع الــدعوى أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بطلبــات اإللغــاء ســتون يومــا مــن تــاريخ نشــر  

و فـي النشـرات التـي تصـدرها المصـالح العامـة أو القرار اإلداري المطعون فيه في الجريـدة الرسـمية أ
 .إعالن صاحب الشأن به 

 ويف هذا اخلصوص فقد استقر الفقه والقضاء علي أن 
المشرع قد حدد ميعادا لرفع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية يتعين أن تقـام الـدعوى خاللـه وهـو  

شـأن بـه علـمـا يقينيـا ، بحيـث إذا ـمـا سـتون يومـا تبـدأ ـمـن تـاريخ نشـر القـرار أو إعالـنـه أو علـم ذي ال
رفعــت الــدعوى بعــد ذلــك الميعــاد غــدت غيــر مقبولــة شــكال ، وهــو أمــر يتعلــق بالنظــام العــام بحيــث 
يجوز الدفع به في أية حاله كانـت عليهـا الـدعوى ولـو ألول مـرة أمـام المحكمـة اإلداريـة العليـا ، كمـا 

 . لم يثره أحد من الخصوم يتعين علي المحكمة أن تتصدي له من تلقاء نفسها ولو
 )٣٧٣ ص ٢٠٠٠ طبعة – الدفوع في الدعوى اإلدارية –سمير البهي / المستشار (

 )١٣/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢٦٦ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (

 ملا كان ذلك 
 وكان الثابت أنه ال يوجد ثمة قرار إداري إيجابي أو سلبي قد صدر عن المدينة المدعي  
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ســوي ذلــك القــرار الصــادر عنهــا بفــتح بــاب .. عليهــا الخامســة يمكــن الطعــن عليــه بــدعوى اإللغــاء 
المـدعي عليهـا (القبول الستقبال دفعة من الطالب الراغبين في االلتحاق بالدراسـة لـدي مدينـة زويـل 

 ) .الخامسة

 هذا 
دف إلحــداث أثــار رغــم أنــه ال يهــ.. وعلــي الفــرض الجــدلي بــأن ذلــك القــرار يعــد قــرارا إداريــا  

وعـلـي الفـرض بـأن الطعـن الماثـل موجـه إلـي هــذا .. قانونيـة بمـا ينحسـر عنـه وصـف القـرار اإلداري 
 .فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة شكال لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.. القرار 

 ذلك أن 
 الماثـلـة ســوي  وـلـم تـقـم اـلـدعوى٢٠١٣الـقـرار المشــار إلـيـه ـقـد صــدر ـفـي غضــون شــهر يـنـاير  

 أي بعـــد ســـبعة أشـــهر كامـلــة عـلــي إصـــداره بمـــا يؤكـــد أن هـــذه ٢٠١٣ـفــي غضـــون شـــهر أغســـطس 
 .ٕالدعوى أقيمت بعد فوات الميعاد القانوني الواجب االلتزام به واقامة الدعوى خالله 

 السيما 
م بمـا يؤكـد العلـ.. وأن هذا القرار قد تم النشر عنـه عبـر الصـحف ووسـائل اإلعـالم المختلفـة  

اليقيـنـي بصــدوره ـلـدي الكافــة وعـلـي األخــص هــؤالء المــدعين المهتمــين ـبـالعلم وبمديـنـة زوـيـل العلمـيـة 
 .ونشاطها 

 ملا كان ذلك 
ومن جملة ما تقدم يضحي طاهرا وبحق أن هذه الدعوى جاءت مدفوعـة بعـدم القبـول لرفعهـا  

 .بعد الميعاد المقرر في القانون 

ذلك أنه مل يصدر حىت .. ملاثلة لرفعها قبل األوان عدم قبول الدعوى ا: الدفع اخلامس 

اآلن مثة قرار إجيابي أو سلبي حبق الطالب املتقدمني لاللتحاق مبدينـة زويـل إذ 

ة آالف طالب يف حني أن املدينة لن تقبل سوي كثر من ستتقدم حىت اآلن عدد أ

ثالمثائة طالـب فقـط لـذلك ال يـزال هنـاك إجـراءات واختبـارات يشـرتط علـي 

 الطالب اجتيازها لقبوله باملدينة املدعي عليها اخلامسة 

 شرنا سلفا أفقد .. بداية 
زعــم كمـا (أنـه لـيس هنـاك أي قـرارات بقـبـول الطـالب أو عـدم قبـولهم أو االمتـنـاع عـن قبـولهم  

حيـــث أن مـــا يجـــري حاليـــا أن المدينـــة قـــد تقـــدم إليهـــا عـــددا مـــن الطـــالب .. حتـــى اآلن ) المـــدعون 
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في حين أن المدينة لن تقبل سوي عـدد ثالثمائـة طالـب ..  يزيد علي ستة آالف طالب لاللتحاق بها
 .فقط 

 لذلك
فإنه يتم حاليا الفحـص والتـدقيق فـي الطـالب واختبـارهم فـي عـدة مجـاالت علميـة وتكنولوجيـة  

وبحثية حتى تتمكن المدينة من اختيار أفضل العناصر علمـا وبحثـا دون االلتفـات تمامـا لثمـة رسـوم 
 .أو مصروفات أو ما شابه ذلك علي حد زعم المدعيين 

 ومن ثم 
يتجـلـى لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة انعــدام وجــود ثمــة قــرار صــادر عــن المديـنـة بقـبـول أو رفــض أو  

 .االمتناع عن قبول أي من الطالب 

 األمر الذي يقطع 
ل إصدار ثمـة قـرار بأن الدعوى الماثلة جاء مدفوعة كذلك بعدم القبول لرفعها قبل األوان وقب 

بقبول أو عدم قبول أي من الطالب من شأنه اكتسابهم مركزا قانونيـا أو أحـداث أثـر قـانوني مـن أي 
 .نوع 

عدم قبول الطلب العاجل املبدي مـن املـدعني بطلـب إيقـاف تنفيـذ : الدفع السادس 

وذلـك الفتقـار ذاك الطلـب لركنـي اجلديـة واالسـتعجال .. القرار املطعون فيـه 

 رتط توافرهما لقبول الطلب العاجل املش

 أيضا إيل سبق وأن أشرنا 
أن الطلـبــات المذيـلــة بهـــا صـــحيفة هـــذه اـلــدعوى هـــي طلبـــات غامضـــة ومجهلـــة غـيــر مفهـــوم  

 .المقصود منها وماهية المطلوب القضاء به 

  كذلككما أشرنا 
المدينـــة إـلــي أن الـنــزاع الـــراهن قـــد خـــال تمامـــا مـــن ثمـــة قـــرار إيجـــابي أو ســـلبي صـــادر عـــن  

 .المدعي عليها الخامسة يمكن الطعن عليه 

 ومن ثم 
وحـيـث يطـلـب المــدعين مــن عداـلـة الهيـئـة المــوقرة اســتعجاال إيقــاف تنفـيـذ القــرار الطعــين دون  

األمـر الـذي يعجـز المحكمـة المـوقرة .. إيضاح ماهية هذا القرار ودليل وجوده فـي الواقـع أو األوراق 
 ويؤكد أيضا عدم توافر شروط قبول طلب وقف .. مدعين عن الوقوف علي مقصود طلبات ال
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 .التنفيذ 

 والتي تتمثل يف 

 شرط االستعجال
ومؤداه أن يكون من شـأن القـرار المطعـون فيـه باإللغـاء ترتيـب نتـائج يتعـذر تـداركها فيمـا لـو  

 .قضي بإلغاء القرار 

 وشرط اجلدية
يذه قائما بحسب الظـاهر مـن األوراق ومؤداه أن يكون طلب اإللغاء للقرار المطلوب وقف تنف 

 .علي أسباب جدية تحمل علي ترجيح إلغاء القرار 

 فإذا ختلف هذين الشرطني 

 أو أحداهما

 تعني عدم قبول طلب وقف التنفيذ 
أن المــدعين ـلــم يعنــوا بإيضـــاح ســـبب .. وـكــان الثابــت ـمــن جمـلــة مــا تـقــدم .. لمــا ـكــان ذلــك  

وكــذا ـلـم .. ا ـبـإيراد ثمــة ســند ـقـانوني أو واقـعـي أو مســتندي لـهـا كمــا ـلـم يعـنـو.. إـقـامتهم لهــذه اـلـدعوى 
 .يعتنوا بصياغة طلباتهم الصياغة الواضحة والجلية التي تنم عن جدية في إقامتهم هذه الدعوى 

 األمر الذي يؤكد وحبق
ذلــك أن هــذه .. انتفــاء الشــرط األهــم مــن شــروط قبــول طلــب وقــف التنفيــذ وهــو ركــن الجديــة  

وأغفــل رافعهــا إيضــاح .. ا الســب واللعــان والخــروج عــن لياقــة األســلوب وآداب الطــرح اـلـدعوى مبناهــ
ومــن ـثـم يتجـلـى .. ٕالســند الـقـانوني لهــا ـبـل أغفـلـوا إيضــاح ماهـيـة الـقـرار المطعــون فـيـه واثـبـات وجــوده 

 .ظاهرا انتفاء ركن الجدية بما يقطع بعدم قبول طلب إيقاف التنفيذ 

 أضف إيل ذلك 
دي عدالـة المحكمـة المـوقرة أنـه لـيس هنـاك مسـاس بـأي مصـلحة شخصـية وحيث ثبت يقينا ل 

أو تمــنحهم الحــق ـفـي طـلـب إيـقـاف أي ـقـرار يخــص .. ومباشــرة للـمـدعين تخــولهم إقاـمـة دعــواهم هــذه 
 .المدينة المدعي عليها الخامسة 

 األمر الذي يؤكد يقينا 
حـــدق ســـيقع علـــي عـــدم تـــوافر شـــرط االســـتعجال فـــال يوجـــد بـــاألوراق أن هنـــاك ثمـــة خطـــر م 

 .المدعين يتعذر تداركه حال الفصل في الموضوع 
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 ومن ثم 
ومفتقــد إـلـي شــروطه .. يكــون طلــب وقــف التنفيــذ المـبـدي مــن المــدعين قــائم عـلـي غيــر ســند  

 .بما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب ورفضه .. القانونية 

 مبـا يقطـع إزاء ثبوت عـدم تـوافر شـروط قبـول طلـب وقـف التنفيـذ: الدفع السابع 

فإن الدعوى املاثلة تكون أقيمت بغري الطريق الذي رمسه .. برجاحة عدم قبوله 

 .. ٢٠٠٠ لسـنة ٧القانون بعدم اللجوء للجان التوفيق يف املنازعات طبقا للقانون 

 ومن ثم فإنها تكون مدفوعة بعدم القبول 

  علي أن٢٠٠٠ لسنة ٧فقد نصت املادة األويل من القانون 
كل وزارة أو محافظة أو هيئـة عامـة وغيرهـا مـن األشـخاص االعتباريـة العامـة لجنـة ينشأ في  

أو أكـثــر ، للتوفـيــق فـــي المنازعـــات المدنـيــة والتجارـيــة واإلدارـيــة الـتــي تنشـــأ ـبــين هـــذه الجهـــات وـبــين 
 .العاملين بها أو بينها وبين األفراد واألشخاص االعتبارية الخاصة 

 ون علي أن  من ذات القان١١كما نصت املادة 
عــدا المســـائل الـتــي يخـــتص بـهــا القضـــاء المســـتعجل ، ومنازعـــات التنفـيــذ والطلـبــات الخاصـــة  

بــــاألوامر علــــي العــــرائض ، والطلبــــات الخاصــــة بــــأوامر األداء ، وطلبــــات إلغــــاء القــــرارات اإلداريــــة 
ازعـــات المقترـنــة بطلبـــات وقـــف تنفيـــذ ، ال تقبـــل الـــدعوى التـــي ترفـــع ابتـــداء إلـــي المحـــاكم بشـــأن المن

الخاضـــعة ألحكـــام هـــذا الـقــانون إال بعـــد تـقــديم طـلــب التوفـيــق إـلــي اللجـنــة المختصـــة وـفــوات الميعـــاد 
 .المقرر إلصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة 

 ملا كان ذلك 
ن قــد افتقــر إلــي وكــان الثابــت مــن الــدفع الســابق أن طلــب إيقــاف التنفيــذ المبــدي مــن المــدعي 

 .وتعتبر الدعوى الراهنة مقامة بدونه.. األمر الذي يعتبر هو والعدم سواء .. شروط صحته وقبوله 

 ومن ثم 
 المشـار إليـه اللجـوء إلـي لجـان التوفيـق فـي المنازعـات ٢٠٠٠ لسـنة ٧وحيث يوجـب القـانون  

 .ٕقبل إقامة الدعوى واال قضي بعدم قبولها 

 ملقرتنة بطلب وقف تنفيذ صحيحة وحيث أن طلبات اإللغاء ا

 ومواكبه للقانون مستثناة من وجوب اللجوء للجان فض املنازعات 
 ومع القطع بانتفاء شروط صحة وقبول طلب وقف التنفيذ .. إال أنه في حالتنا الراهنة  
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د وتعتبـر الـدعوى الماثلـة قـ.. المبدي من المدعين بما يجعـل هـذا الطلـب عـديم األثـر وكأنـه لـم يكـن 
 .أقيمت إلي المحكمة مباشرة غير متضمنة طلب صحيح قانونا بوقف التنفيذ 

 وبدون اللجوء للجان التوفيق يف املنازعات 
بما يتعين معه والحال كذلك القضـاء بعـدم قبـول هـذه الـدعوى لرفعهـا بغيـر الطريـق الصـحيح  

 .الذي رسمه القانون 

 ملا كان ما تقدم مجيعه 
مـدي العيـوب الشـكلية الجوهريـة التـي نالـت مـن االدعـاء الماثـل وهـو فقد بات ظـاهرا وبجـالء  

 .ما يجعله وبحق خليقا بالقضاء بعدم القبول 

 احملور الثاني للدفاع

ثبوت عدم أحقية املدعني يف إقامة دعواهم املاثلة وعدم 

توافر مثة حقوق جلامعة النيل اخلاصة علي األرض 

الياواملباني واملقام عليها مدينة زويل ح
ً

 

عدم أحقية املدعني يف إقامة دعواهم الراهنة وعدم أحقيتهم يف أي طلبـات ممـا : أوال 

يربوا إليها النعدام سندها يف احلقيقة والواقـع والقـانون واملسـتندات وتقـاعس 

 املدعني عن إثبات مزاعمهم وأباطيلهم املسطرة بصحيفة دعواهم 

 ثبات علي أن فقد نصت املادة األويل من قانون اإل. بداية 
 .علي الدائن إثبات االلتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه  

 ويف ذلك تواترت أحكام النقض علي أن 
 .المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم األدلة التي تؤيد ما يدعيه  

 )١٧/٦/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٧٥٩الطعن رقم (
 )٢٢/١١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٠٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
األصــل هــو ـبـراءة الذمــة وانشــغالها عــارض ويقــع اإلثـبـات عـلـي عــاتق مــن ـيـدعي مــا يخــالف  

 .الثابت أصال 
 )٩٤٠ ص ٢٤ سنة ١٩/٦/١٩٧٣نقض (

 )١٩٠ ص ١٨ المكتب الفني سنة ١٢/١/١٩٦٧نقض (
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 وكذا قضي بأن 
ة اـلــدليل عـلــي مـــا األصـــل ـفــي اإلجـــراءات أنـهــا روعـيــت وعـلــي مـــن ـيــدعي أنـهــا خولـفــت إقاـمــ 
 .يدعيه 

 )ق٤٩ لسنة ٢٢٣ طعن رقم ١/٤/١٩٨٢نقض (
 )٤١٤ ص ٢٥ سنة ٢٣/٤/١٩٧٤نقض (

 ملا كان ذلك 
وكــان الثاـبـت أن مفهــوم اإلثـبـات يكمــن فــي كوـنـه وســيلة إلقامــة اـلـدليل أمــام القضــاء ـبـالطرق  

 .التي حددها القانون علي وجود واقعة قانونية ترتب آثارها 

 تويعني عبء اإلثبا
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 فوقفا ملبدأ
أن األصل براءة الذمة وعلي من يدعي خالف الظاهر إثبـات صـحة ادعائـه ، وألن المـدعي  

 . عليه االلتزام بإثبات صدق دعواه فإن.. في الدعوى اإلدارية يدعي خالف الظاهر 

 إلقاء عبء اإلثبات علي املدعيد وجي
مبرره في االعتراف بصحة األمر الواقع واحترام الوضـع الظـاهر وبـراءة الذمـة ، ذلـك أن أيـة  

منازعة قضائية تقوم علي عدم اتفـاق الطـرفين بشـأن واقعـة معينـة وكيفيـة تطبيـق القـانون عليهـا ، إذ 
ن اكتسـابه حقـا أو تمتعـه بمركـز قـانوني معـين طبقـا لهـذه الواقـع القانونيـة أو الماديـة يري أحد الطـرفي

إعماال لحكـم القـانون ، فـي حـين ينكـر الطـرف األخـر عليـه هـذا الحـق ، وقـد أدت الرغبـة فـي رعايـة 
الحقوق المكتسبة والنظام العـام واألمـن االجتمـاعي واسـتقراء األوضـاع القانونيـة إلـي قيـام أصـل عـام 

 .يفترض مطابقة الحالة القائمة بين الطرفين وقت رفع الدعوى لحكم القانون حتى يثبت العكس 
 )٣٠/١٢/٢٠٠١ ق جلسة ٤٢ لسنة ٦٧٧٧المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (

 )١/٣/١٩٩٧ ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٦٢٧المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (
 )٢٨/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ٢١٧٢المحكمة اإلدارية العليا طعن رقم (

 )١٠٤٥ ص ١٩٦٩أحمد أبو الوفا التعليق علي قانون المرافعات سنة / د(
  )٦٥ ص ١٩٨٥أحمد جمعه أصول إجراءات التداعي أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا سنة / د(

 )٣٢٢ ص ١٩٧٩عبد الفتاح حسن القضاء اإلداري قضاء اإللغاء سنة / د(
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 ذلك ملا كان 
وبتطبيق جملة المفاهيم والقواعد واألصول القانونية أنفـة الـذكر علـي واقعـات وأوراق االدعـاء  

الماـثـل يتضــح وبجــالء أـنـه ـقـائم عـلـي أســاس واهــي معــدوم الســند ـفـي الواقــع والـقـانون ومحــض أقــوال 
 .مرسلة مسطرة بمعرفة المدعين دون دليل أو مستند علي صحتها 

 فقد زعم املدعون 
دينة زويل تتلقي طالبا بمصـروفات بـاآلالف الجنيهـات وأن مـن شـأن ذلـك التمييـز بـين بأن م 

طبقات المجتمع وحرمـان أبنـاء الطبقتـين المتوسـطة والفقيـرة مـن االلتحـاق بمدينـة زويـل التـي اعتـرف 
 .المدعون أنفسهم بأنها مشروع مصر القومي 

 وحيث أن ما ادعاه املدعون سلفا 

 خمالف للحقيقة والثابت

 باملستندات
 ٢٠١٢ لســـنة ١٦١مـــن أن مدينـــة زويـــل بمجـــرد تقنـــين وضـــعها بموجـــب القـــرار بقـــانون رقـــم  

 بــــاإلعالن عــــن قبولهــــا لطـــــالب ٦/١/٢٠١٣ فقــــد قامــــت بـتــــاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٢الصــــادر بتــــاريخ 
مـــن المتفـــوقين والحاصـــلين علـــي .. الثانويـــة العامـــة والثانويـــة األزهريـــة والثانويـــة األجنبيـــة المعادلـــة 

 .لشعبتي العلوم والرياضة % ٩٠موع ال يقل عن مج

  ٣/٣/٢٠١٣وذلك اعتبارا من 
ونوهــت المديـنـة أنهــا ســوف تســتقبل هــذا العــام عــدد مــن الطــالب ال يتجــاوز الثالثماـئـة طاـلـب  
 .وطالبة 

 كما أعلنت املدينة 
عــن قبــول تحــويالت الــراغبين مــن الجامعــات المصــرية والعربيــة بمــا فــي ذلــك جامعــة النيــل  

 .الخاصة 

 وأكدت املدينة يف اإلعالن 
علي أن الجامعة هي أحد األركان الرئيسية لمدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا ، وأنهـا مؤسسـة  

، وأنها مجهـزة بأحـدث المعـدات العلميـة والمنـاهج الدراسـية المبتكـرة غير هادفة للربح علمية مستقلة 
وجـيــا العالمـيــة الحديـثــة والـتــي تشـــمل عـلــوم وهندســـة والـتــي تمـكــن الطاـلــب ـمــن مواكـبــة العـلــوم والتكنول

 النانو ، العلوم الصحية الحيوية ، هندسة الطاقة ، هندسة البيئة ، وهندسة الفضاء واالتصاالت 
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 .وفيزياء األرض والكون 

 ليس هذا فحسب 

 رت وبوضوح تام ربل أن املدينة ق

أن المعيــــار األساســــي للقبــــول بالجامعــــة هــــو التفــــوق العلمــــي  

اإلضـــافة إـلــي اجتـيــاز امتحاـنــات التأهـيــل الخاصـــة بجامعـــة زوـيــل ب

 .للعلوم والتكنولوجيا 
 وحيث أن اجلامعة جزء من مشروع مصر القومي للنهضة العلمية 

 ومن أهم مكتسبات ثورة يناير فقد قررت إدارة اجلامعة 

 بـأنه 
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 الصادر عن مدينة زويل ذلك هو اإلعالن 

 والذي يدحض كافة مزاعم املدعني 

 املسطرة بهذه الدعوى 
 . أو مستند أو دليل عليها ويؤكد عدم صحة كافة األباطيل المرسلة التي ال تجد سند 

 وهو األمر الذي يقطع 
بعـــدم أحقـيــة المـــدعين ـفــي أي مـــن الطلـبــات المبهمـــة والغامضـــة الـتــي اختتمـــت بهـــا صـــحيفة  

هذا فضال عن أن هذه الدعوى ال ترمي إلي تحقيق أي مصلحة شخصية مباشـرة .. االدعاء الماثل 
ٕللمدعين وانما أقيمت بقصد التشويه وقلب الحقائق وال  .باس الباطل ثوب الحق ٕ
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 ومن ثم 
ـفــإن هـــذه اـلــدعوى بهـــذه الكيفـيــة تكـــون جـــديرة ـبــالرفض موضـــوعا فضـــال عـــن انعـــدام أســـباب  

 .قبولها شكال علي النحو السالف تفصيله 

لـيس هلـا ) حسبما يزعمـوا ( جامعة النيل اخلاصة التي ينتمي إليها املدعني : ثانيا 

عليـهـا حالـيـا مديـنـة زوـيـل للعـلـوم ـمثـة حـقـوق عـلـي األرض واملـبـاني املـقـام 

ذلك أن كافة اإلجراءات والقرارات املتخذة والصـادرة عـن جهـة .. والتكنولوجيا 

اإلدارة بـشـأن ـهـذه األرض لتـصـل إيل اجلامـعـة اـملـذكورة موـصـومة باالنـعـدام 

 والبطالن وخمالفة صحيح القانون 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢ن رئيس جملس الـوزراء رقـم خمالفة القرار الصادر م :السبب األول 

وهيـئـة ا£تمـعـات العمرانـيـة ) مـشـرتي(للعـقـد اـملـربم ـبـني وزارة االتـصـاالت 

 الذي حظر التصرف يف األرض إال بعد عشر سنوات ) بائعة(

  ٢٠/٩/٢٠٠٤باستقراء بنود العقد املؤرخ 

  الذي نص علي أن ١٨وعلي األخص البند 
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 ملدني علي أن  من القانون ا١٤٧وحيث نصت املادة .. هذا 
فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التـي .. العقد شريعة المتعاقدين  

 .يقررها القانون 

 ومن أجل أحكام النقض يف هذا الشأن أن 
ال يجوز ألحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفردة بنقضه أو تعديله كما يمتنـع ذلـك أيضـا علـي  

 .أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون القاضي فيمتنع نقضه 
 ) ق٥٦ لسنة ١٨٠٤ الطعن رقم ٥/٤/١٩٩٠جلسة (

 ) ق٥٥ لسنة ٩٧٣ الطعن ٩/٢/١٩٨٩جلسة (
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 )ق٥٢ لسنة ١٤٠٢ الطعن ٥/١١/١٩٨٦جلسة (

 كما قضي بأن 
 لألســـباب الـتــي العـقــد شـــريعة المتعاـقــدين ـفــال يجـــوز نقضـــه أو تعديـلــه إال باتـفــاق طرفـيــه أو 

 .يقررها القانون ومن ثم ال يعتد بتعديل فيه يستقل به أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة 
 )ق٥٦ لسنة ٢٣٢٤ الطعن رقم ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة (

 )ق٥٧ لسنة ٤٨٨ الطعن رقم ٢٨/٦/١٩٩٠جلسة (

 ملا كان ذلك 
وـبــــين وزارة ) ائعـــــةب(وكـــــان العـقــــد المـبــــرم فيمـــــا ـبــــين هيـئــــه المجتمعـــــات العمرانـيــــة الحدـيــــدة  

قد ألزم األخيرة بعدم التصـرف باإليجـار فـي األرض محـل التعاقـد أو فـي جـزء ) مشتري(االتصاالت 
  .٢٠/٩/٢٠٠٤منها إال بعد مرور عشرة سنوات ولما كان هذا العقد مؤرخ في 

 ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وكان القرار رقم 
لمؤسسـة المصـرية لتطـوير المانح حق انتفـاع علـي ذات األرض بـأجر أسـمي جنيـه للفـدان ل 

 . أي قبل مرور عامين فقط علي عقد البيع ٨/٣/٢٠٠٦التعليم التكنولوجي قد صدر بتاريخ 

 األمر الذي جيعل هذا التصرف الذي مت مبوجب القرار املشار إليه 

 باطل وخمالف للقانون وللعقد املشار إليه 

 الذي هو شريعة وقانون املتعاقدين 

 املمنوحـة مبوجبـه األرض حبـق ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢م القرار رقـم انعدا : نيالسبب الثا

للمؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولـوجي لصـدوره مـن رئـيس انتفاع 

جملس الوزراء برغم ضرورة صـدوره قانونـا مـن رئـيس اجلمهوريـة وهـو مـا 

 .جيعله قرارا منعدما بعيب عدم اختصاص مصدره 

  أنه فمن املقرر يف قضاء اإلدارية العليا
إذا نزل القرار إلي حد غصب السلطة وانحدر بذلك إلي مجرد الفعل المـادي المعـدوم األثـر  

قانونا فال تلحقه أية حصانة وال يزيل عيبه فوات ميعـاد الطعـن عليـه وال يكـون قـابال للتنفيـذ بـالطريق 
زهم القانونـيـة المباشـر ـبـل ال يـعـدو أن يـكـون مجــرد عقـبـه ماديـة ـفـي ســبيل اســتعمال ذوي الشــأن لمراـكـ

 .المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم إزالة تلك الصفة بصفة مستعجلة 
 )٣٨٠ ص ١ سنة ١٤/١/١٩٥٦ جلسة ٢٠٣٦ ، ٣٥المحكمة اإلدارية العليا الطعنان (
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 كما قضي بأن 
إذا فقد القرار اإلداري أحد أركانه األساسـية فإنـه يعتبـر معيبـا بخلـل جسـيم ينـزل بـه إلـي حـد  
 واالتـفـــاق منعـقـــد عـلـــي أـنـــه ســــواء اعتـبـــر االختصــــاص أحــــد أركــــان الـقـــرار اإلداري أم أحــــد االنعــــدام

مقومـــات اإلرادة الـتــي هـــي ركـــن مـــن أركاـنــه فـــإن صـــدور القـــرار اإلداري مـــن جهـــة غـيــر مـنــوط بهـــا 
إصـداره قانونـا يعيبـه بعيـب جسـيم ينحـدر بـه إلـي حـد العـدم طالمـا كـان فـي ذلـك افتئـات علـي ســلطة 

 .خصيتها المستقلة جهة أخري لها ش
ومـن حيـث أن هـذه المحكمـة سـبق أن قضـت بأنـه إذا كـان العيـب الـذي يشـوب القـرار ينـزل  

ـبـه إـلـي حــد غصــب الســلطة فإـنـه ينحــدر ـبـالقرار إـلـي مجــرد فـعـل ـمـادي مـعـدوم األـثـر قانوـنـا ال تلحـقـه 
 .أية حصانة وال يزيل عيب فوات ميعاد الطعن فيه 

 )٣٩ ص ١٥سنة ) ٢٩/١١/١٩٦٩ (١٢ ، ١٣٦٥الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 

  ١٩٥٨ لسنة ٢٩وكانت املادة األويل من القانون رقم 

 بشأن التصرف با£ان يف أمالك الدولة 

 تنص علي 
يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بأجر أسـمي  

 بقصــد تحقـيـق غــرض ذي نفــع عــام ويكــون أو بأـقـل مــن أجــره المـثـل إـلـي شــخص طبيعــي أو معـنـوي
ويصـــدر التصـــرف بنـــاء علـــي اقتـــراح الـــوزير المخـــتص وبعـــد موافقـــة اللجنـــة الماليـــة بـــوزارة الخزانـــة 

 بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجهوريـة إذا جـاوزت قيمـة المـال المتنـازل عنـه ألـف جنيـه
 .ومن الوزير المختص إذا لم تتجاوز القيمة المبلغ المذكور 

 ملا كان ذلك 
..  الصـــادر عـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢وكاـنــت األراضـــي محـــل الـقــرار  

األمر الذي يوجب أن يكون القرار بالتصـرف فيهـا أو  .. تتجاوز قيمتها ثالثة وستون مليون جنيه
  .من رئيس الجمهوريةبإيجارها بأجر اسمي صادرا 

 أما وأن هذا القرار 
 الـوزراء األمـر الـذي يحمـل افتئاتـا علـي االختصـاص وتعـدي عليـه صادر من رئيس مجلس 

 ويكون القرار معيب ومعدوم ينحدر لحد أن يكون مجرد فعل مادي معدوم األثر القانوني وال تلحقه 
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 .الحصانة وال يزول عيبه بفوات مواعيد الطعن عليه 

 وال ينال من ذلك
يس الجمهوريــة إلــي رئــيس مجلــس أن ثمــة تفــويض صــادر مــن رئــ.. مــا ورد بصــدر القــرار  

  .٢٠٠٦ لسنة ٥الوزراء ببعض اختصاصاته وهو القرار رقم 

 ففي هذا املقام جاءت

  فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

 لتقرر بأن 
المشــكلة فــي مرتبــة الــنص الــذي يجيــز التفــويض فاألصــل هــو أن .........  

رتـبــة اـلــنص اـلــذي يـقــرر االختصـــاص يـكــون اـلــنص اـلــذي يجـيــز التـفــويض ـمــن ذات م
األصــيل أو أعـلـي مـنـه درجــة فاالختصــاص المـقـرر بـقـانون ال يجــوز التـفـويض فـيـه إال 
بـــنص يـــأذن بـــذلك ويـــرد فـــي قـــانون أو فـــي أداه أعلـــي منـــه كالدســـتور واالختصـــاص 

 .المقرر بقرار بقانون ال يجوز التفويض فيه إال بنص في قرار بقانون أو بالدستور 
 وبناء عليه 

ال يجوز التفويض بقـرار جمهـوري فـي االختصـاص المقـرر بقـانون كمـا ال يجـوز ألي 
ســـلطة دســـتورية أن تفـــوض اختصاصـــها المقـــرر فـــي الدســـتور مـــا لـــم يـــرد نـــص فـــي 

 الدستور يجيز هذا التفويض 

 ٥١ ص ٧/١/١٩٧٦ جلســــة ٣٢ ، ٣١فتــــوى الجمعيــــة العموميــــة لقســــمي الفتــــوى والتشــــريع ســــنة (
 ) .٨٦/٦/٢٢٣ ملف رقم ١١/١/١٩٧٦ في ١٤الفتوى رقم 

 )٥٤ دراسة مقارنة ص –التفويض واالختصاصات اإلدارية .. محمد فتوح عثمان / د(

 ويف ذلك استقرت أحكام اإلدارية العليا علي أن 
ال يجوز للمفوض إليه بـدون نـص يجيـز ذلـك أن يفـوض فـي االختصاصـات المفوضـة إليـه  

ـنـــه ـيـــؤدي إـلـــي انعــــدام ـقـــرار التـفـــويض الصــــادر مــــن ـفـــالتفويض ـفـــي االختصاصــــات ال يجــــوز ـبـــل أ
 .المفوض إليه حيث ال يعدو أن يكون عقبه مادية 

 )٢٨/١٢/١٩٨٦ع جلسة . ق ٢٦ لسنة ١٠٩٠ الطعن رقم –المحكمة اإلدارية العليا (

 ملا كان ذلك 
 بشــأن التصــرف بالمجـان ـفـي أـمـالك ١٩٥٨ لسـنة ٢٩وكـان الثاـبـت ـمـن خـالل الـقـانون رـقـم  
 ـلـــم ـيـــنص أو يشــــر ـمـــن قرـيـــب أو بعـيـــد إـلـــي جــــواز تـفـــويض رـئـــيس الجمهورـيـــة غـيـــره ـفـــي ..الدوـلـــة 
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اختصاصــه فيمــا يخــص تنفيــذ هــذا القــانون وعلــي األخــص التصــرف فــي أراضــي مملوكــة للدولــة أو 
كـمـا خــال أي ـقـانون ينـاظره ويشــاطره المرتـبـة مـن اـلـنص عـلـي جــواز .. إيجارهـا بإيجــار اســمي للغيـر 

 .هذا التفويض 

 هذا 
يث أن هذا التفويض يخالف القانون ومعدوم بما يقطع بأن القـرار المتخـذ بنـاء علـي هـذا وح 

 .التفويض يكون معدوما بدوره وال يترتب عليه ثمة آثار 

 وهذا هو احلال 
 الصـــادر مـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء بمـــنح المؤسســـة ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢بخصـــوص الـقــرار  

فهـــو ـقــرار .. تـفــاع بإيجـــار اســـمي لمـــدة ثالـثــون عـــام المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي حـــق االن
صـادر مـن غـيـر مخـتص وبغيـر تـفـويض صـحيح بمـا يجعـلـه معـدوما ال يـزول بـفـوات مواعيـد الطـعـن 

 .فيه 

 الصادر من رئيس جملس الـوزراء ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢انعدام القرار رقم : السبب الثالث

 بإجيـار امسـي لعدم تضمنه وصف دقيق نايف للجهالـة لـألرض املـراد تأجريهـا

 للمؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي 

 باستقراء املادة األويل من القرار 

 يتضح أنها نصت علي أن 
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 ومن هذا النص 
يتجلى ظاهرا أنه لم يوضح مكان األرض المراد منح حق االنتفاع بها بل جـاء مجهـال دون  

 .مكان في جمهورية مصر العربية وصف أو تحديد علي نحو ينطبق علي أي 

 وهو األمر الذي يبطل 
القــرار المشــار إليــه ويجعلــه هــو والعــدم ســواء وال يزيــل عنــه الــبطالن فــوات مواعيــد الطعــن  

 .عليه 
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قـد صـدر فضـال عمـا تقـدم  ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢ أن القرار الرقيم بـرقم: السبب الرابع 

.. عامـة وإضـراره باملـال العـام باملخالفة للدستور وذلك إلهداره حلق امللكيـة ال

فضال عن خمالفته مبدأ املساواة لعدم وجـود جامعـة خاصـة مبصـر مت منحهـا 

 .أمالك الدولة بال مقابل 

 بداية 
  .١٩٧١ في ظل سريان دستور ٢٠٠٦     فالثابت أن القرار المشار إليه صدر في غضون عام 

 الذي نصت مادته الثامنة علي أن 
 . الفرص لجميع المواطنين تكفل الدولة تكافؤ 

  علي أن ٢٩كما نصت املادة 
الملكـيـــة العامــــة ، : تخضــــع الملكـيـــة لرقاـبـــة الشــــعب وتحميهــــا الدوـلـــة ، وهــــي ثالـثـــة أـنـــواع  

 .والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة 

  نص علي أن ٣٠ويف املادة 
 .العام الملكية العامة هي ملكية العشب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع  

  بأن ٣٣كما قالت املادة 
للملكية العامـة حرمـه ، وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون ، باعتبارهـا  

 .سندا لقوة الوطن وأساس للنظام االشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب 

  علي أن ٤٠نصت املادة .. وتتوجيا لذلك كله 
وون ـفــي الحـقــوق والواجـبــات العاـمــة ، ال تميـيــز المواطنــون ـلــدي الـقــانون ســـواء ، وهـــم متســا 

 .بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

 ومن أحكام احملكمة الدستورية العليا يف هذا الشأن 
 مــن الدســتور هــو عــدم التميـيـز ـبـين أـفـراد ٤٠المقصــود بالمســاواة الـتـي نصــت عليهــا المــادة  

 .ماثلت مراكزهم القانونية الطائفة الواحدة إذا ت
 ) ق٥ لسنة ١١٤ قضيه رقم ١٩٨٥ إبريل ١٦جلسة (

 كما قضي بأن 
 وانتهـاء بالدســتور القـائم لمـبـدأ ١٩٢٣ترديـد الدسـاتير المصــرية المتعاقبـة ـبـدءا بدسـتور ســنة  

سـالم المساواة أمام القانون وكفالتها وتطبيقـه علـي المـواطنين كافـة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة وال
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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 (

 وقضي كذلك بأن 
الدســـتور فحســـب ي مـبــدأ المســـاواة ال ينطـبــق عـلــي الحـقــوق والحرـيــات المنصـــوص عليهـــا ـفــ 

 . علي كافة الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين أيضاما ٕوان
 )الحكم السابق (

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

 كما قضي كذلك بأن 
رهينـة بشــروطها ..  مـن الدسـتور مســاواة قانونيـة ٤٠المسـاواة المنصـوص عليهـا ـفـي المـادة  

 ومــــا تقضــــيه ممارســــته مــــن الموضــــوعية التــــي ترتــــد إلــــي طبيعــــة الحــــق الــــذي يكــــون محــــال لهــــا ،
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 
 .الشروط دون سواهم ممارسة هذه الحقوق 

 ) ق٩ لسنة ٣٧قضية رقم  ال١٩/٥/١٩٩٠جلسة (

 ملا كان ذلك 

 وبتطبيق املفاهيم القانونية 

 والدستورية أنفة الذكر 
 والـذي نصـت مادتـه ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢علي القرار الصادر من رئاسة مجلـس الـوزراء رقـم  

 :األولي علي أن 
ووفـــق علـــي مـــنح المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي حـــق االنتفـــاع إلقامـــة "  

بإيجــار أســمي مقــداره جنيــه للفــدان ) جامعــة النيــل(معــة ال تســتهدف الــربح تحــت مســمي جا
 ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١الواحـــد ســـنويا ولمـــدة ثالثـــين عامـــا وذلـــك لقطـــع األراضـــي الفضـــاء أرقـــام 

 ) " . متر مربع٥٣٣٥٣٤ر٤( فدان ١٢٧ر٠٣٢بمساحة 

 ملا كان ذلك 
إيجـار أسـمي (ل التداعي بالمجـان وكانت الجامعة التي تم منحها حق االنتفاع باألرض مح 

هـــي جامعـــة خاصـــة تتلقـــي مـــن الطلبـــة الملتحقـــين بهـــا أالف الجنيهـــات ) واحـــد جنيـــه للفـــدان ســـنويا
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وهو ما يعـد معـه ضـررا جسـيما بالمـال العـام أن تمـنح هـذه الجامعـة التـي تـدر أرباحـا طائلـة .. سنويا
 .يجار المزعوم األرض والمباني المقامة عليها مجانا أو بهذا اإل.. سنويا 

 فضال عن أن ذلك 
يعد وبحق افتئاتا علي الملكية العامـة واعتـداء عليهـا ومـنح مـن ال يسـتحق حـق المنفعـة بهـا  

 .وهو في الحقيقة نفعا خاصا محضا وال يمت بصلة للنفع العام .. بزعم تحقيق النفع العام 

 ليس هذا فحسب 
أنـه ال توجـد جامعـة خاصـة فـي .. المـوقرة بل أن المدعي عليه الخامس يؤكد لعدالة الهيئة  

جمهورـيـــة مصــــر العربـيـــة عومـلـــت بـهـــذه الطريـقـــة وـتـــم منحـهـــا األراضــــي والمـبـــاني الـتـــي تـقـــام عليهــــا 
 .بالمجان 

 ويا ليتها مل تكلف الدولة شيئا 
ـبــل أن الثاـبــت أن وزارة االتصـــاالت دفعـــت ثمـنــا لـهــذه األرض بمـلــغ تجـــاوز الثالـثــة وســـتون  

 .مليون جنيه 

 ت بعمل مباني وإنشاءات وقام
يــتم مــنح األرض والمبــاني .. وبعــد ذلــك كلــه .. عليهــا بمبلــغ تجــاوز األربعــين مليــون جنيــه  

 .التي تكلفت علي الدولة ما يجاوز المائة مليون جنيه 

 بإجيار أمسي واحد جنيه يف العام للفدان 
تتقاضـاه أي تتقاضي من طالبهـا مصـروفات تتجـاوز ثـالث أضـعاف مـا .. لجامعة خاصة  

جامعـــة خاصـــة أخـــري ســـبق وابتاعـــت األرض بمبـــالغ طائلـــة وأقامـــت عليهـــا منشـــآتها بمبـــالغ طائلـــة 
 .أخري

 وهو ما ميثل عني اإلهدار ملبدأ املساواة 
فمن المستحيل أن تجد جامعة خاصة في مصـر تـم منحهـا األرض والمبـاني بـذات الطريقـة  

 .لتداعي لجامعة النيل واإليجار االسمي التي منحت بها أرض ومباني ا

 ومن ثم 
يتضح وبجالء مدي العيوب الدسـتورية الجسـيمة التـي عابـت القـرار المشـار إليـه بمـا يجعلـه  

 .جديرا باإللغاء وعدم االعتداد به وعدم سريان ثمة أثار له 
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 ومما تقدم مجيعه 
لت يتجـلـــى ظــــاهرا وبجــــالء أن كاـفـــة اإلجــــراءات والتصــــرفات الـتـــي ـتـــم اتخاذهــــا حـتـــى وصــــ 

األرض محــل التــداعي إلــي جامعــة النيــل هــي إجــراءات باطلــة ومعدومــة ال ترتــب ثمــة أثــار قانونيــة 
وتجعل الجامعة المذكورة معدومة الصـفة بخصـوص هـذه األرض وال يجـوز تسـليمها إليهـا بـأي حـال 

 .من األحوال 

 وهو ما يقطع 
تـداعي لجامعـة النيـل ببطالن كافة التصرفات والقرارات التي اتخـذت لتصـل األرض محـل ال 

وعـلـــــــي األخــــــــص العـقـــــــد المـبـــــــرم ـبـــــــين هيـئـــــــة المجتمعــــــــات العمرانـيـــــــة ووزارة االتصــــــــاالت المــــــــؤرخ 
٢٠/٩/٢٠٠٤. 

 الصادر من رئيس الوزراء خالف صحيح ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم : س امالسبب اخل

 وذلك مبنحه األرض جلهة هي أمسا ذات نفع عـام ١٩٥٨ لسنة ٢٩القانون رقم 

 قيقة تهدف حنو إنشاء جامعة خاصة مبصروفات باهظة علي األرض لكن يف احل
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يجــوز التصــرف بالمجــان فــي مــال ـمــن أمــوال الدولــة الثابتــة أو المنقولــة أو تــأجيره بإيجـــار  
 .بقصد تحقيق غرض ذي نفع عامبأقل من أجره المثل إلي شخص طبيعي أو معنوي أسمي أو 

 ومن النص املشار إليه 
يتضح أن شرط جواز التصرف في مـال ثابـت أو منقـول مملـوك للدولـة بالمجـان أو بإيجـار  

 .أسمي هو تحقيق غرض ذي نفع عام 

 هذا 
 وصــف – صــوريا –د أعطـيـت وحـيـث أن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـقـ 

 .النفع العام 

 لذلك نصت املادة الثالثة من نظامها األساسي علي أن 
 :تهدف المؤسسة إلي تحقيق األغراض اآلتية  

 .. جامعة أهلية ال تهدف للربح  –إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية  -١
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 ورغم ذلك كله 
وال يمكــــن بحــــال مــــن .. عــــة خاصــــة فـقـــد قامــــت المؤسســــة المصــــرية المــــذكورة بإنشــــاء جام 

األحــوال أن يقــال بــأن الجامعــة الخاصــة تهــدف لتحقيــق نفــع عــام حتــى لــو وصــفت بأنهــا ال تهــدف 
 .للربح 

 حيث أن الواقع 
أن هـــذه الجامعـــة تتقاضـــي مصـــروفات مـــن الطلبـــة الملتحقـــين بهـــا يجـــاوز ثـــالث أضـــعاف  

 .المصروفات التي تتقاضاها الجامعات المماثلة لها 

 كان ذلك ملا 
وـكـان مــن أهــم شــروط التصــرف بالمجــان أو بإيجــار أســمي ـفـي أمــالك الدوـلـة هــو أن يكــون  

وحيث أن إنشاء جامعة خاصة بالمصروفات الباهظة المشـار إليهـا سـلفا ال .. ذلك تحقيقا لنفع عام 
 .يمكن وصفه بأنه نفع عام 

 األمر الذي يؤكد وحبق 
ن مجلـــس الـــوزراء بمـــنح حـــق انتفـــاع علـــي  الصـــادر عـــ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢أن القـــرار رقـــم  

األرض محــل التــداعي إلــي المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي إلنشــاء جامعــة خاصــة 
بما يستوجب إبطاله حفاظا علـي المـال العـام والمصـلحة العامـة .. جاء مخالفا للقانون والنظام العام 

 .للدولة 

لتعليم التكنولوجي قـد خالفـت صـحيح املؤسسة املصرية لتطوير ا : دسالسبب السا

القانون ونظامها األساسي واألغراض واألهداف احملددة فيه بأن تقـدمت إلنشـاء 

جامعة خاصة رغم أن نظامها األساسي يصـرح هلـا بإنشـاء جامعـة أهليـة وهـو 

األمر الذي يبطل الطلب املقـدم منهـا إيل رئاسـة اجلمهوريـة الستصـدار قـرار 

 ذه املخالفة تستوجب حل هذه املؤسسة بإنشاء جامعة خاصة وه

 بداية 

 فقد نصت املادة الثالثة من النظام األساسي للمؤسسة علي أن 
 تهدف المؤسسة إلي تحقيق األغراض اآلتية  

 ... جامعة أهلية ال تهدف للربح .. إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية  -١
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 هذا 

  جامعة أهلية وحيث أن التشريعات املصرية مل تعرف شيئا يسمي

  ٢٠٠٣بان إنشاء هذه املؤسسة عام إ

 ٢٠٠٩ لسنة ١٢حيث أن اجلامعة األهلية شرعت بالقانون 

 وهو ما كان جيب علي املؤسسة تعديل أهدافها وفقا ملا يسمح به القانون 

 وتعديل أهدافها من جامعة أهلية إيل جامعة خاصة 

 إال أنها مل تفعل 

 مـن قـانون اجلمعيـات واملؤسسـات ٥٧املـادة حيث أنه وفقا ملـا نصـت عليـه و 

 األهلية علي أن 
المشرع قد تطلب من المؤسسين لمؤسسة أهليـة أن يقومـوا بوضـع نظـام أساسـي لهـا ويتعـين  

أن يتضــمن البياـنــات المحـــددة بهــذه الـمــادة وـمــن ضــمنها الـغــرض اـلــذي أنشــئت المؤسســـة ـمــن أجـــل 
 غـيـر األغــراض الـتـي أنشــئت مــن أجلهــا فإـنـه تحقيـقـه ـفـإذا مــا تصــرفت ـفـي أموالهــا أو خصصــتها ـفـي

 . من القانون يكون جزاءها الحل ٤٢/١طبقا للمادة 

ـادة   ـد نـصـت اـمل ـم ٥٥فـق ـانون رـق ـن الـق ـنة ٤٨ ـم ـات ٢٠٠٢ لـس ـأن اجلمعـي  بـش

 واملؤسسات األهلية علي أن 
تســـري عـلــي المؤسســـات األهلـيــة فيمـــا ـلــم ـيــرد بشـــأنه ـنــص خـــاص ـفــي هـــذا الـبــاب األحكـــام  

 .شأن الجمعيات المقررة في 

  علي أن ٤٢نصت املادة .. لذلك 
يكـون حــل الجمعيـة بـقـرار مســبب مـن وزـيـر الشـئون االجتماعـيـة بـعـد أخـذ رأي االتحــاد الـعـام  

 :وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها في األحوال اآلتية 
 ... التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها  -١

 ك ملا كان ذل
إنشـــاء " وكـــان مـــن أول وأهـــم أهـــداف المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي هـــو  

 " .جامعة أهلية 

 أما ما قامت بتنفيذه 
 وهذا ما يعد مخالفة صريحة لنظامها األساسي وأهدافها .. هو إنشاء جامعة خاصة  
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حــدد لهــا بمــا يســتوجب المحــددة وبــذلك تكــون هــذه المؤسســة قــد أنفقــت أموالهــا فــي غيــر الغــرض الم
 .ٕإعماال لصريح القانون من حلها وابطال كافة التصرفات الناتجة عن تلك المخالفة للقانون 

 الصادر عن رئيس جملس الـوزراء ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢خمالفة القرار رقم  : سابعالسبب ال

اـلـذي حيـظـر ـمـنح ـهـذه  .. ١٩٩٢ لـسـنة ١٠١لـقـانون اجلامـعـات اخلاـصـة رـقـم 

 .أراضي مملوكة للدولة با£ان أو إجيارها هلا بإجيار أمسي اجلامعات اخلاصة 

 بـشـأن إنـشـاء ١٩٩٢ لـسـنة ١٠١حـيـث نـصـت اـملـادة األويل ـمـن الـقـانون رـقـم  

 اجلامعات اخلاصة علي أن 
يجـــــوز إنشـــــاء جامعـــــات خاصـــــة تكـــــون أغلبـيــــة األمـــــوال المشـــــاركة ـفــــي رأســـــمالها مملوكـــــة  

بح ويصـــدر بإنشـــاء الجامعـــات الخاصـــة وتحديـــد لمصـــريين وال يكـــون غرضـــها األساســـي تحقـيــق الـــر
نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلـب جماعـة المؤسسـين وعرضـه وزيـر التعلـيم وموافقـة 

 .مجلس الوزراء 

 هذا 

 وبناء علي هذا النص ومجيع نصوص ذلك القانون 

 ومذكراته اإليضاحية 
نهــا تعتمــد علــي المشــاركة الشــعبية يتجلــى ظــاهرا أن الســمة التــي تميــز الجامعــات الخاصــة أ 

وهـــذه الســـمة تعـــد قـيــدا عـلــي التصـــرف ـفــي أمـــوال .. للمصـــريين وال تعتمـــد عـلــي الجهـــات الحكومـيــة 
 .الدولة أو تأجيرها  بإيجار أسمي فال يجوز للدولة منح هذه الجامعات األموال العامة 

 وحيث أن القرار املشار إليه 
قيـنـا ـبـأن الجامعــة الـتـي ســوف ـيـتم إنشــاؤها عـلـي  رغــم عـلـم مصــدره ي٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢رـقـم  

.. األرض المملوـكـة لدوـلـة والممـنـوح عليـهـا حــق انتـفـاع بإيجــار أســمي ـقـدره واحــد جنـيـه للـفـدان ســنويا 
ورغم علمه بأن هذا التصرف يخالف الهـدف والغايـة التـي تغياهـا المشـرع فـي .. هي جامعة خاصة 

 بمشـــاركة شــــعبية مـــن المصـــريين دون مشــــاركة قـــانون الجامعـــات الخاصـــة ـمـــن التصـــريح بإنشـــائها
إال أنه تعمد مخالفة هـذا القـانون وعـدم االلتفـات إليـه تحقيقـا لمـآرب خاصـة ال .. الحكومة أو الدولة 

 .تمت للصالح العام أو النفع العام بصلة 

 السيما 
 ا وأنه كما أشرنا سلفا أن جامعة النيل التي منحت األرض بالمجان هذه تتحصل من طالبه 
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فـأين هـي المصـلحة العامـة .. علي ما يزيد علي ثالثة أضـعاف مصـروفات الجامعـات المماثلـة لهـا 
 !!!!!!!.التي تحققها هذه الجامعة التي تمنح أرضا بماليين الجنيهات مجانا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 األمر الذي يقطع
 ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ المشار إليه لمخالفته صحيح القانون ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢ببطالن القرار  

 .بشأن الجامعات الخاصة 

خمالفة جامعة النيل لصحيح القانون حيث أنها مبجـرد صـدور قـرار  : ثامنالسبب ال

 بإنشـائها قامـت بالبـدء يف التشـغيل ٢٠٠٦ لسنة ٢٥٥رئيس اجلمهورية رقم 

 .دومنا اكتمال ملقوماتها األساسية والبشرية واملادية 

 بشـأن ١٩٩٢ لسـنة ١٠١ للقـانون  مـن الالئحـة التنفيذيـة١٠قد نصت املادة ف 

 اجلامعة اخلاصة أن 
علــي الجامعــة الخاصــة التــي صــدر القــرار بإنشــائها البــدء فــي مزاولــة نشــاطها قبــل يحظــر  

استكمال مقوماتها البشرية والمادية وفقا للبيانات والدراسات والمستندات والرسوم التفصـيلية الهندسـية 
لجـنـة لمعايـنـة منشــآت ومرافــق الكلـيـات ) معــات الخاصــةمجـلـس الجا(المقدمــة منهــا ويشــكل المجـلـس 

واألقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكـون منهـا الجامعـة وذلـك للتحقـق مـن 
 .كفايتها وصالحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي 

 وبعد إجراء هذه املعاينة 
المــذكورة يصــدر التصــريح مــن اـلـوزير ببــدء الدراســة فــي  مــن الالئحــة ١١فإـنـه طبقــا للمــادة  

 .الجامعة الخاصة 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــــق جملــــة المفــــاهيم القانونيــــة ســــالفة الــــذكر علــــي أوراق التــــداعي يتضــــح أن جمــــاع  

 .اإلجراءات المشار إليها سلفا لم تتبع ولم يتم االلتزام بها في شأن جامعة النيل 

 فالثابت 
 بشـأن إنشـاء هـذه الجامعـة صـدر ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥رئيس الجمهورية رقم / أن قرار السيد  

 وعقــب صــدور بشــهر واحــد أعلنــت الجامعــة عــن بــدء الدراســة بهــا ٢٠٠٦فــي غضــون شــهر يوليــو 
وبدأت في استقبال الطالب الراغبين في االلتحاق بهـا مباشـرة واقتضـاء المصـروفات مـنهم دونمـا أن 

 .مادية والبشرية يكون لها مقر مكتمل المقومات ال
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 فقد تركت هذه اجلامعة األرض التي تكلفت الدولة ماليني اجلنيهات

 يف شرائها والبناء عليها 
 في القرية الذكية واتخذته مقرا لها دون إتباع صحيح الخطوات B2وذهبت لتستأجر مبني  

  .أو اإلجراءات القانونية الالزمة والواجب اتخاذها قبل البدء في مزاولة النشاط

 وهو األمر الذي ينم 
عــن أن كافــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا بخصــوص جامعــة النيــل منــذ كانــت فكــرة حـتــى  

ولدت وحتى اآلن إجراءات معيبة وباطلة ومخالفة للقانون وفي استمرارها ومنح ثمة حقـوق لهـا علـي 
 .األرض والمباني محل التداعي يمثل إهدار للمال والمصلحة العامة بال جدال 

 القسم الثالث للدفاع 

ـا يف األرض  ـوم والتكنولوجـي ـل للعـل ـة زوـي ـة مديـن ـه أحقـي أوـج

وذلـك مبوجـب قـرارات رئاسـة جملـس واملباني حمل التـداعي 

 ١٦١ رقـم الوزراء والقرار بقانون الصادر عن رئاسـة اجلمهوريـة 

  ٢٠١٢لسنة 

ض ـحمـل  ـصـدر ـمبـنح ـحـق انتـفـاع ـبـاألر٢٠٠٦ لـسـنة ٣٧٢الـقـرار رـقـم : الوـجـه األول 

ومـن ثـم فـإن .. التداعي إيل املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي 

تنازل هـذه املؤسسـة عـن هـذه األرض تنـازل صـحيح ونافـذ وصـادر مـن ذي 

 الصادر مـن ٢٠١١ لسنة ٣٠٥مبا يستتبع القطع مبشروعية القرار رقم .. صفة 

 جملس الوزراء باملوافقة علي هذا التنازل 

 من النظام األساسي للمؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم ٢٠قم طبقا للمادة ر 

 التي تنص علي أن .. التكنولوجي 
يتــــولى مجلــــس األمنــــاء إدارة المؤسســــة بمــــا يحقــــق أغراضــــها ولــــه فــــي ســــبيل ذلــــك القيــــام  

 والئحـتـه ٢٠٠٢ لســنة ٨٤باختصاصــات مجـلـس اإلدارة والجمعـيـة العمومـيـة اـلـواردة فــي القــانون رقــم 
 .يما عدا تعديل الغرض األصلي للمؤسسة األهلية المحددة في هذا النظام التنفيذية ف

 ملا كان ذلك 
قد مـنح المؤسسـة ..  الصادر من رئيس مجلس الوزراء ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وكان القرار رقم  

 المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق االنتفاع باألرض محل التداعي بإيجار أسمي لمدة ثالثون 
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 ) .ار واحد جنيه للفدان سنويابإيج(عام 

 وحيث أن 
ٕمجلس أمناء هذه المؤسسة وفقا لالئحة نظامها األساسي هو المنـوط بـإدارة المؤسسـة وابـرام  

 .كافة التصرفات القانونية حيالها 

 لك املؤسسة وجملس أمنائها  توحيث أن
ٕ بتأســيس وانشــاء ـتـدرك تمــام اإلدراك أن ثمــة عــوار وبطــالن ومخالفــة للقــوانين والـلـوائح لحــق 

ٕوادراكهــا ـبـذلك جعلهــا ـفـي غـيـر مــأمن مــن المالحـقـة القانونـيـة والمحاســبة .. المؤسســة وجامعــة النـيـل 
  .٢٠١١ يناير ٢٥خصوصا بعد سقوط النظام بثورة .. القضائية 

 األمر الذي دعا هذه املؤسسة 
فقــــــد بــــــادرت بـتــــــاريخ .. عــــــن طريــــــق مجلــــــس أمنائهــــــا نحــــــو محاوـلــــــة توفيــــــق أوضــــــاعها  

 : بإصدار القرار التالي ١٧/٢/٢٠١١
موافقــة مجلــس أمنــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي بجلســته علــي التنــازل  

بصورة نهائية وغير مشروطة عن حق االنتفاع الصادر بموجب قرار رئيس مجلـس الـوزراء 
تـــولي  لصـــالح وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات علـــي أن ت٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢رقـــم 

الجامـعـــة توفـيـــق أوضــــاعها كجامعــــة أهلـيـــة وـفـــق مــــا يســــتجد مــــن إجــــراءات وتـقـــديم األوراق 
 .الالزمة لوزارة التعليم العالي 

 هذا 

 ومبيزان هذا القرار مبيزان القانون 
ذلك أن حـق االنتفـاع قـد .. يتضح انه صدر صحيحا ونافذا وممن يملك إصداره بال جدال  

وأن هــــذه المؤسســــة يمثلهــــا مجلــــس .. وير التعلــــيم التكنولــــوجي مــــنح إلــــي المؤسســــة المصــــرية لتطــــ
وهـــذا المجـلــس هـــو مصـــدر الـقــرار المشـــار إلـيــه ـبــإرادة جـــده وعـــن عـلــم ـتــام بمـــدي العـــوار .. أمنائـهــا 

ومــن ـثـم يكــون هــذا القــرار صــحيح .. ٕالـقـانوني اـلـذي صــاحب إنشــائها وانشــاء الجامعــة ســالفة اـلـذكر 
 .ي إصداره ونافذ األثر صادر من صاحب الصفة ف
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 أما القول 

 بأن هذا التنازل كان األجدر أن يصدر عن رئاسة جامعة النيل 

 فهو قول مبتور وال سند له ذلك أنه مل يثبت باألوراق أن املؤسسة املذكورة 

 تنازلت هلذه اجلامعة عن حق االنتفاع باألرض حمل التداعي 
لتــــي قامــــت بإنشــــاء جامعــــة النيــــل كمــــا أن الثابــــت بــــاألوراق أن المؤسســــة المــــذكورة هــــي ا 

فـإن أي تصـرف يبـدر مـن .. فإعمـاال لقاعـدة مـن يملـك الكـل يملـك الجـزء .. وصاحبة الوالية عليهـا 
 .المؤسسة ينفذ في حق الجامعة وال جدال 

 وهذا باإلضافة 
إلــي أن الثابــت أن جامعــة النيــل لــم تمــارس ثمــة نشــاط يــذكر علــي األرض والمبــاني محــل  

 . بالقرية الذكية B2ها منذ إنشائها تمارس أنشطتها من خالل المبني التداعي بل أن

 ليس هذا كل شيء 
ـبـل أن الثاـبـت ـبـاألوراق أن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي رأس مالهــا مبـلـغ  

وهـذا المبلـغ ال ) واحد وثمانون ألـف وثالثـة وثمـانون جنيـه وثمـانون قـرش( جنيه ٨١٠٨٣ر٨٠وقدره 
 .هيز غرفة واحده بالمباني المقامة علي األرض محل التداعي يفي بتج

 لذلك كله 
يتجـلــى ظـــاهرا أن ـقــرار المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي بالتـنــازل عـــن حـــق  

هــو قــرار مواكــب لصــحيح .. االنتفــاع المعطــي لهــا بالمخالفــة للقــانون علــي األرض محــل التــداعي 
 .ة القانون والواقع ال تشوبه شائب

 ومن ثم 
 والصـــادر ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥ـفــإن ـقــرار رئاســـة مجـلــس اـلــوزراء رـقــم .. وبالبـنــاء عـلــي ذـلــك  

هــو ـقـرار صــحيح ونافــذ .. بالموافـقـة عـلـي ذاك التـنـازل المـقـرر مــن مجـلـس أمـنـاء المؤسســة المــذكورة 
ويواكـــب صـــحيح وناـفــذ ويواكـــب صـــحيح الـقــانون وـقــائم عـلــي مصـــلحة عامـــة جـــديرة ـبــاالحترام وهـــي 

 .اظ علي المال العام واسترداد األموال العامة المستولي عليها بالمخالفة للقانون الحف

 وال ينال من ذلك 
مـــا زعمـــه المـــدعون ـفــي الطعـــن المـقــام طعـنــا عـلــي هـــذا الـقــرار مـــن أن المؤسســـة المصـــرية  

 .قد أكرهت علي تقديم هذا التنازل .. لتطوير التعليم التكنولوجي 
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 ذلك أن األوراق 
وـمـن ـثـم ..  عــن إثـبـات ثـمـة إـكـراه يـكـون ـقـد ـمـورس عـلـي هــذه المؤسســة أو غيرهــا قـد عقـمـت 

فـإن هــذا القـول يجــافي الحقيـقـة واألوراق وال يعـدو أن يـكـون قـول مرســل ال ســند لـه وال يمـكـن التعوـيـل 
 .عليه 

 كما ال يفت يف صحة قرار جملس أمناء املؤسسة املذكورة القول
عـدا واحـد فقـط تعـذر ( تليفوني يجمع أعضـاء المجلـس القول بأنه قد صدر بناء علي اتصال  

حيث أن اسـتخدام وسـائل االتصـال المختلفـة بـات السـمة المتبعـة حاليـا مـع التقـدم ) .. التوصل إليه 
 .العلمي والتكنولوجي كبديل للحضور الفعلي 

 والدليل علي ذلك 
  والذي تم فيه ٢٢/١١/٢٠١٠ الذي تم بتاريخ ١٢أن اجتماع مجلس أمناء جامعة النيل رقم   

 .الموافقة علي تحويل جامعة النيل الخاصة إلي جامعة أهلية 

 مل حيضره سوي ستة أعضاء فقط 
وـمـن ـثـم ـفـإن طريـقـة التواصــل واتخــاذ .. وـتـم التواصــل مـعـه ثمانـيـة أعضــاء آخــرون الكترونـيـا   

 .القرار ليس من شأنها المساس بصحة القرار 

 ومما تقدم مجيعه
ه يتأكـــد لعداـلــة الهيـئــة المـــوقرة أن القـــرار الصـــادر عـــن مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة وبالبـنــاء علـيــ  

 ٢٠١١ لســنة ٣٠٥ـفـإن الـقـرار رـقـم .. وبالـتـالي .. الـمـذكورة ـقـد ـتـم صــحيحا وناـفـذا ال يـنـال مـنـه ناـئـل 
الصـادر عــن رئاســة مجـلـس اـلـوزراء بالموافـقـة علـيـه يكـون ـبـدوره صــحيحا وناـفـذا ويـكـون الطـعـن علـيـه 

 .سند أو دليل جديرا بالرفض قائم علي غير 

ـاني  ـه الـث ـرارات : الوـج ـنة ١٦٣٣ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥أن الـق ـن ٢٠١١ لـس ـادرة ـع  الـص

تهدف إيل حتقيق مصلحة عامـة أجـدر وأويل بالرعايـة مـن رئاسة جملس الوزراء 

مصاحل خاصـة جلامعـة النيـل وموظفيهـا وطالبهـا فاحلفـاظ علـي املـال العـام 

 .ني املصلحة العامة التي ال تعلو فوقها مصلحة واسرتداده من مغتصبه هو ع

 فمن املستقر عليه يف قضاء اإلدارية العليا أن 
متى تقررت صفة النفع العام لمشـروع مـا باعتبـاره مـن المشـروعات االقتصـادية التـي تشـكل  

 مصــدرا أساســيا مــن مصــادر تموـيـل الخزاـنـة العامــة الـتـي ـتـنعكس آثارهــا عـلـي مراـفـق الدوـلـة المختلـفـة
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بما يؤدي إلي خدمة االقتصاد القومي وتحسين أداء الخدمات العامة فال وجه لالحتجاج علـي موقـع 
 .المشروع بمقولة أن جهة اإلدارة كان بوسعها تدبير موقع أخر 

 )١٨/١/١٩٨٦ع جلسة .  ق ٣١ لسنة ٤٦١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
حقيــق منفعــة عامــة وأن ومــن حيــث أنــه يخلــص مــن كــل مــا تقــدم أن القــرار صــدر بقصــد ت 

األوراق تخلــو مــن أن الجهــة اإلداريــة تنكبــت وجــه المصــلحة العامــة فــي إصــداره أو اتخذتــه بباعــث 
منـبـت الصــلة بهــا وأنهــا إذ اتخذتــه بمــا لهــا مــن ســلطة فــي تحدـيـد القــرارات التــي يشــملها التخصــيص 

الخـبـرة والدراـيـة ـفـإن الـقـرار للنـفـع العــام بـمـا ـتـراه محقـقـا للمصــلحة العامــة وبـمـا يجتمــع ال مــن مقوـمـات 
 .يكون قد صدر صحيحا وال وجه للنعي عليه 

 )٢٧/١١/١٩٩٤ع جلسة . ق ٣٤ لسنة ٢٥٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
هــو .. وكــان الثاـبـت مــن خــالل أوراق الـتـداعي أن مشــروع مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا  

ولكــن أهدافــه أســمي وأعلــي مــن أي . .مشــروع قــومي وطنــي ال يهــدف إلــي تحقيــق أي أربــاح ماليــة 
ذلــك المجــال .. فهــو يعمــل علــي الرقــي بــوطن كامــل فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا .. أربــاح ماليــة 

 .الذي تخلف فيه الوطن عن الكثير من البلدان واألقطار بعشرات السنوات 

  ويف املقابل 
ت معيبــة تتســم فالمنــاهض لهــذا المشــروع هــي جامعــة خاصــة خصصــت لهــا األرض بقــرارا 

بــــالبطالن واالنعــــدام وعــــدم المشــــروعية الدســــتورية علــــي النحــــو الــــذي نحــــتفظ بإثارتــــه فــــي الــــدعوى 
 .الموضوعية 

 أضف إيل ذلك 
 زعـمـــت حصــــولها عـلـــي هــــذه األرض مـنـــذ عــــام – وبالمخالـفـــة للـقـــانون -أن هـــذه الجامـعـــة  
ذـلـك أن .. ارســة نشــاطها فيهــا  إال أنـهـا وحـتـى اآلن ـلـم تســتفد منـهـا وـلـم تـقـم باســتغاللها أو مم٢٠٠٦

 وحـتــى اآلن وهـــي تمـــارس أنشـــطتها ـفــي ٢٠٠٧الثاـبــت أـنــه مـنــذ ـبــدء نشـــاط هـــذه الجامعـــة ـفــي عـــام 
 . بالقرية الذكية التي قامت بإيجاره خصيصا لهذا الغرض B2المبني 

 ليس هذا فحسب 
تتـجــاوز ثالـثــة أضـــعاف ـبــل أنهـــا تستحصـــل ـمــن الطلـبــة الملتحـقــين فيهـــا عـلــي مصـــروفات  

 .مماثلة لها ولنشاطها جامعة خاصة  روفات أيمص
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 فضال عن ذلك كله 
ـلــم تقــدم تمـيــزا واحــدا ـفــي أي .. فهــذه الجامعــة رغـــم عملهــا عـلــي مــدار ســـتة ســنوات تقريبــا  

 .مجال من علوم التكنولوجيا أو البحث العلمي 

 األمر الذي يؤكد 
صــف أولهمــا بأـنـه ـقـومي أـنـه ـفـي مجــال المفاضــلة والموائمــة ـبـين هــذين المشــروعين اـلـذي يو 

ويعتـمـــد علـــي إنـمـــاء النوابـــغ العلمـيـــة والتكنولوجـيـــة .. ووطنـــي ـلـــيس مـــن أهداـفـــه تحقيـــق رـبـــح مـــالي 
.. واالهتمام بهم ورعايتهم لتقديمهم لمصر علماء وأساتذة فـي جميـع المجـاالت العلميـة والتكنولوجيـة 

 .وليكونوا النواة لمجتمع علمي وتكنولوجي متطور 

 كون أمواله وممتلكاته وختصصاته تال ويف مجيع األحو

 ملكا لكل الشعب املصري بأسره 
وذلـك علـي النـقـيض تمامـا ـمـن المشـروع اـلـذي جـاء علـي غــرار قـرارات معيـبـة ومشـوبة بـعـدم  

 .الدستورية 

 يب علي ذلك توبالرت

 فإذا كانت هناك اسبقيه وأولوية بني املشروعني 
وهــو مشــروع قــومي ) زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـامديـنـة (فإنهمــا يكوـنـا لمشــروع مصــر الـقـومي  

ووضــــع حجــــر األســــاس ـلـــه بالفعــــل مـنـــذ .. ـبـــدأ التفكـيـــر فـيـــه مـنـــذ التســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي 
١/١/٢٠٠٠.  

 إال أنه 
أمــا اآلن فكــل الســبل .. ولظــروف خاصــة بالدولــة والقــائمين عليهــا وقتــذاك أوقــف المشــروع  

 .بالتكاتف والتعاون وليس بهدمه وهو في مهده متاحة إلنجاح هذا المشروع القومي وذلك 

 ومن ثم 
يتجـلــى ظـــاهرا ممـــا تقـــدم جميعـــه أن المحافظـــة عـلــي مديـنــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا هـــي  

 .واجب وطني وتحقيقا لمصالح عامة دون تلك المصالح القائمة عليها جامعة النيل 
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د اسـتالم األرض واملبـاني مدينة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا مبجـر: الوجه الثالث 

 قامت بإجراء تعديالت يف املبـاني واملنشـآت ١/١١/٢٠١١حمل التداعي بتاريخ 

وقامت برتكيب أجهزة ومعدات وتكلفت مئات املاليني من اجلنيهات فـإن أي 

ـتقبل  ـيهدر مـس ـة وـس ـة ومعنوـي ـرار مادـي ـيبها بأـض ـة سيـص ـاس باملديـن مـس

مخسون فضال عن وجود خطر جسيم العاملني بها الذين يتجاوز عددهم املائه و

 علي األرواح يف حال املساس باملدينة 

 بداية 

 فإذا كانت املادة الرابعة من القانون املدني قد نصت علي أن 
 .من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر  

 إال أن املادة اخلامسة قد نصت علي أن 
 :غير مشروع في األحوال اآلتية يكون استعمال الحق  

 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ

إذا كاـنـت المصــالح الـتـي يرـمـي إـلـي تحقيقـهـا قليـلـة األهمـيـة بحـيـث ال تتناســب  - ب

 .البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٣وقد نصت الفقرة الثانية من املادة .. هذا 
 ـفـي التنفـيـذ العيـنـي إرهــاق للمــدين جــاز ـلـه أن يقتصــر عـلـي دـفـع تعــويض عـلـي أـنـه إذا كــان 

 .نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضررا جسيما 

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام حمكمة النقض 

 علي أن 
اســتيالء الحكومــة علــي عقــار ممـلـوك ألحــد األفــراد جبــرا عــن صــاحبه دون اتخــاذ إجــراءات  

العاـمــة المنصـــوص عليهـــا ـفــي الـقــانون ـفــإن ذـلــك يعتـبــر بمثاـبــة غصـــب ويظـــل ـنــزع الملكـيــة للمنفعـــة 
صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا االستيالء ويكـون لـه الحـق فـي اسـترداد هـذه الملكيـة وذلـك مـا 
لـــم يصـــبح رد هـــذا العقـــار إليـــه مســـتحيال فعندئـــذ يســـتعاض عنـــه بـــالتعويض النقـــدي تطبيقـــا لقواعـــد 

ضي بأن التنفيذ العيني هو األصل وال يصار علي عوضـه ، أي التعـويض المسئولية العامة التي تق
 .إال إذا استحال التنفيذ العيني .. النقدي 

 )١٩٥ ص ١ ج ٤٨ س ٢٦/١/١٩٩٧ ق جلسة ٥٩ لسنة ٣٧٢٥الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
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 .. يض التعو
 )١١٢٩ ص ٣٨ س ٢٠/١٢/١٩٨٧ ق جلسة ٥٣ لسنة ٣٦٠الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
مـــن المقـــرر أن األصـــل هـــو تنفيـــذ االلتـــزام تنفيـــذا عينيـــا وال يصـــار إلـــي عوضـــه أو التنفيـــذ  

حال التنفيــذ العينــي ، وأن تقــدير تحقــق تلــك االســتحالة ممــا يســتقل بــه بطريــق التعــويض إال إذا اســت
 .قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسبابا سائغة 

 )ق٥٧ لسنة ٢٥١٧ ، ٢٤٦٩ الطعنان ١٦/٥/١٩٩١جلسة (

 ملا كان ذلك 
باسـتالمها بتـاريخ ت مدينـة زويـل وكان الثابت أن األرض والمباني محل التداعي حينما قامـ 

 كانـــــت عبـــــارة عـــــن أرض صـــــحراوية مقـــــام عليهـــــا المبـــــاني بـــــدون أي تشـــــطيبات أو ١/١١/٢٠١١
 .تجهيزات 

 ومن ثم وعلي الفور 
ـفـي إجــراءات التشــطيبات والتجهـيـزات الالزـمـة لبداـيـة ممارســة المديـنـة نشــاطها ت المديـنـة ـبـدأ 

ســـية فـــي ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الغـــرض قـــام بـــإجراء تعـــديالت إنشـــائية وهند.. التعليمـــي والبحثـــي 
 .المباني 

 وذلك لتتناسب 
مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه  

 .الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييرها 

 وذلك تأسيسا للعديد 
نو ، عـلـوم مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاالت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـا 

 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

 لذلك 
 .فقد تم تجهيز مبنيين بأحدث األجهزة العلمية التي تم شراؤها بماليين الجنيهات  
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 هذا وباكتمال التجهيزات 

 باتت املدينة علي وشك البدء يف العمل 
عامــل فيمــا يخــص المشــاكل الحيوـيـة داخــل جمهورـيـة ـبـل أن األبحــاث تجــري حالـيـا داخــل الم 

 .والتي تشمل أمراض الشيخوخة ، مرض السكر ، مرض الفشل الكبدي والكلوي.. مصر العربية 

 واجلدير بالذكر 
أـنـه ـفـي هــذه الفـتـرة القصــيرة ـقـد ـتـم نشــر عــدد واحــد وعشــرين بحـثـا علمـيـا لعلمــاء المديـنـة ـفـي  

 .كوا في ثالثة عشر مؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم الدوريات والمجالت العالمية وقد شار

 هذا باإلضافة 
 ٢٠١٣/٢٠١٤إلـــي أن المدينـــة أعلنـــت عـــن قبـــول أول دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي  

 والذين سيتم اختيار عدد ثالثمائة .. ة آالف طالب وطالبة ستوبالفعل تقدم إلي اآلن ما يزيد علي 
 .لعملية والبحثية والتكنولوجية امنهم ممن يتميزون بالكفاءة 

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثابـــت وـبــال مـــراء ومـــن خـــالل األوراق والمســـتندات أن تلـــك التجهـيــزات واالعـــدادات  

) مـــائتي مليـــون جنيـــه( مليـــون جنيـــه ٢٠٠واألجهـــزة والمعـــدات قـــد تكلفـــت حتـــى اآلن مـــا يزيـــد علـــي 
 .تمين بأمور الوطن ونهضته العلمية جميعها من أموال الدولة وأموال السادة المتبرعين المه

 وليس هذا كل شيء 

 ثل خطورة جسيمة املساس باملدينة ميبل أن 

  أي شخص ميس بها علي صحة وحياة 

 بل وباملنطقة احمليطة باملدينة بالكامل 
ذلـــك أن المعامـــل والمراكـــز البحثيـــة الموجـــودة بالمدينـــة تحتـــوي علـــي مـــواد شـــديدة الخطـــورة  

مـــواد .. ين علـــي درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة للتعامـــل معهـــا ومـــن هـــذه المـــواد تحتـــاج إلـــي متخصصـــ
، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــة ) أحمــاض وأمــالح(مســرطنه 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 .. داخلية األمن الوطني بوزارة ال

 لذلك فإن التعامل 
 بالقائم .. مع المدينة بطريقة التنفيذ الجبري الغاشم سيؤدي حتما لكارثة إنسانية محققة  
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 .بالتنفيذ والمنطقة الكائنة بها المدينة بالكامل 

 أضف إيل ذلك كله 
العمــل بالمدينــة هــو مصــدر رزقهــم ..  مائــه وخمســون موظفــا أن المدينــة بهــا مــا يقــرب مــن 

 .األوحد أي أن ثمة مائه وخمسون أسرة مصرية يتكسبون رزقهم من وراء المدينة 

 هذا فضال 
عــــن الســــادة المدرســــين والعلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ الــــذين نأمــــل فــــي  

طن بــدال مــن أن يــتم اختطــافهم لخــارج الــبالد االســتفادة مــن علمهــم ونبــوغهم لتحقـيـق صــالح هــذا الــو
 .لالستفادة منهم 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
 وذلــك المديـنـة المســاس بهــذه يضــحي ظــاهرا وبجــالء ـتـام ـتـوافر اســتحالة قاطعــة تحــول دون  

 :للدواعي السابق سردها تفصيال والتي نوجزها فيما يلي 
ففـــي حالـــة نزعهـــا .. قـــة والحساســـية تـــم تركيبهـــا أن ثمـــة أجهـــزة ومعـــدات بالمدينـــة بالغـــة الد -١

 .وهي أجهزة بماليين الجنيهات .. سيعرضها ذلك للتلف 

أن ثمة غـرف فائقـة النظافـة تـم تجهيزهـا لمنـع دخـول ذرات التـراب إليهـا وهـذا التجهيـز تكلـف  -٢
 .مبالغ طائلة 

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

ت واعــدادات المديـنـة تكلـفـت عـلـي الدوـلـة والمتـبـرعين مــا جــاوز مــائتي ملـيـون جنـيـه أن تجهـيـزا -٤
 .مهددة بالضياع 

أن ثمة خطورة شـديدة علـي األرواح سـواء للقـائمين بالتنفيـذ أو األشـخاص المجـاورين للمدينـة  -٥
لوجــود عناصــر مشــعة ومــواد قابلــة لالنفجــار بــل شــديدة االنفجــار فضــال عــن مــواد حمضــية 

 .ورة شديدة الخط

أن ثمــة مائــه وخمســون أســـرة يعولهــا مائــه وخمســون موظـــف يعمــل بالقريــة مهــددين بالتشـــرد  -٦
 .وضياع مصدر رزقهم 

أن ثمــة مدرســـين وعلـمــاء وبــاحثين ـمــن صـــفوه العقــول النابـغــة ـفــي مصــدر الـعــالم ســـيهجرون  -٧
 .الوطن لو تم هدم هذا الصرح 

االستثمار وال الكسب بأي شـكل مـن أن الغاية من هذه المدينة وذلك المشروع ليس الربح وال  -٨
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ال .. ٕوانمــا الغــرض هــو النهــوض ـبـالتعليم والتكنولوجـيـا وهــو هــدف وطـنـي ـقـومي .. األشــكال 
 .يجوز هدمه لصالح مشروع خاص قائم علي تحقيق األرباح ال أكثر 

 ملا كان ذلك 

 ومما تقدم مجيعه 
ه وـبــاألموال العامـــة يتجـلــى واضـــحا مـــدي األضـــرار الجســـيمة الـتــي ســـتلحق بالمشـــروع برمتـــ 

وأـمــوال المتـبــرعين وبمســـتقبل النهضـــة العلمـيــة والتكنولوجـيــة ـفــي مصـــر إذا مـــا ـتــم هـــدم هـــذا الصـــرح 
 .العمالق المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن 

 !ويف املقابل فما هي األضرار التي قد تلحق جبامعة النيل ؟
 .لتساؤل بمنتهي الوضوح يكونفإن اإلجابة علي هذا ا.. حسبما أسفرت األوراق والحقائق  

 ال شيء 
فــاألرض محــل التــداعي مخصصــة للجامعــة بطريقــة باطلــه ومخالفــة للقــانون وســتنزع منهــا  

وأنهــا ال .. وأن اســتمرارها عـلـي هــذه األرض هــو أبـهـي صــور إهــدار الـمـال الـعـام .. أجــال أم عــاجال 
 .تقوم باالنتفاع من هذه األرض أو استغاللها 

 اطها بالقرية الذكية إذ أنها متارس نش

 B2باملبني 
فاسـتمرارها علـي هـذا النحـو لـن يضـر بهـا ..  حتـى اآلن ٢٠٠٦هذا منـذ بدايـة نشـاطها فـي  

 .في شيء 

 ملا كان ذلك 
فقــد أضـــحي ظـــاهرا أن حجـــم األضـــرار المادـيــة والمعنويــة الـتــي ســـتلحق بالمديـنــة ـمــن جـــراء  

 .المساس بها 

 ال تتناسب متاما 
ي قـد تعـود علـي جامـعـة النيـل الخاصـة التـي ال تمـارس نشـاطها فـي عــين وحجـم المنفعـة التـ 

 .ٕالتداعي وانما بمبني تابع للقرية الذكية 

 ومن ثم 
حيـث ضـدها إنـه يسـتحيل وبحـق الحكـم فٕوازاء هذا الكم من األضـرار التـي سـتلحق بالمدينـة  

 :أن القاعدة األصولية تقول بأن 
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 درء الضرر مقدم علي جلب المنفعة 
ا علـــي الفـــرض بوجـــود منفعـــة مـــن هـــدم هـــذا المشـــروع الـــوطني القـــومي اـلــذي مـــا لبـــث وهـــذ 

 .المصريون أن يسعدوا بإنشائه حتى بات معرضا للخطر 

فعلـي .. ب عـن مـنح كـل ذي حـق حقـه نضـومع ذلك فالقـانون مل ي: وجه الرابع بو

الفرض بأن جامعه النيل هلا مثة حقوق ومع تعـذر واسـتحالة اقتضـاءها عينـا 

وحيث أن جهة اإلدارة هي من تسـببت .. كنها التنفيذ بطريق التعويض فيم

تضاربة يف الوضع الراهن فإن الدولة تكـون هـي املعنيـة وامللزمـة امل هابقرارات

 واملسئولة عن التعويض 

  من التقنني املدني علي أن ١٧٤فقد نصت املادة 
 المشروع متي كان واقعـا منـه يكون المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير -٣

 .في حال تأدية وظيفته أو بسببها 
وتقــوم رابطــة التبعـيـة ولــو لــم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعــه متــي كانــت ـلـه عليــه ســلطه  -٤

 .فعليه في رقابته وفي توجيهه 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 

إلداريــة الصــادرة منهــا مناطهــا وجــود خطــأ مــن جانبهــا بــأن مســئولية اإلدارة عــن القــرارات ا 
يكــون القــرار غيــر مشــروع لعيــب مــن عيــوب عــدم المشــروعية المنصــوص عليهــا فــي قــانون مجلــس 

 .الدولة وأن يحيق لصاحب الشأن ضرر وأن تقوم عالقة السببية بين الخطأ والضرر 
 )٢٦/١/١٩٩١ع جلسة .  ق ٣٣ لسنة ٢٦٦٧الطعن رقم (

 )١٠/١/١٩٩٣ع جلسة .ق ٣٠ لسنة ٢٥٥٣قم الطعن ر(

 ملا كان ذلك 
وحيث أن جهة اإلدارة هي المتسببة بقراراتها المتضاربة والمعيبة فيما وصل إليه الحـال فـي  

وأنـه يجـب اللجـوء .. خطـورة مـن المسـاس بالمدينـة وحيث استبان ممـا تقـدم أن ثمـة .. النزاع الماثل 
 .للتنفيذ بطريق التعويض 

 ي يوجب األمر الذ
 مدينـة زويـل أما.. ٕإلزام جهة اإلدارة بالتعويض إذا توافرت شروطه واذا ما وجد له مستحق  
 . بالتعويض ة ملزما ثمة فعل يجعلهادي خدمة قومية وطنية ولم يصدر عنهفهي تؤ



 ٢٩٤

الدولة اعرتفت بأحقية مدينة زويـل يف األرض واملبـاني حمـل النـزاع : الوجه اخلامس 

 ٢٠١٢ لسـنة ١٦١ رئيس اجلمهوريـة القـرار بقـانون رقـم /أصدر السيد حيث 

بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا علي أن يكون مقرها األرض واملباني 

وهو ما يعد مركزا قانونيا وحقا مكتسـبا جديـدا علـي األرض .. حمل التداعي 

 واملباني ال جيوز املساس به بأي حال من األحوال 

  ٢٠/١٢/٢٠١٢بتاريخ 
 الـــذي أرســـي مركـــزا ٢٠١٢ لســـنة ١٦١رئـــيس الجمهوريـــة قـــرار بقـــانون رقـــم / در الســـيدأصـــ 

قانونيــا وحقــا مكتســبا حــديثا علــي األرض محــل التــداعي لصــالح المدينــة المدعيــة فرعيــا ومــن ثــم ال 
 .يجوز المساس بها 

 :وحيث أن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه 
 .االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص 

 وقد اجته الفقهاء حول مسألة تعريف احلق املكتسب أو املركز القانوني إيل اجتاهني 

 : االجتاه األول 
ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــام القضـــاء كالفقيـــه  
Planiol والعميد Ripert .  

 : واالجتاه الثاني 
د تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الـذي ال يجـوز للقاضـي أن يمسـه بسـوء حاول تحدي 

 .أو يسلبه من صاحبه 

 وميكن تعريف احلق املكتسب يف القانون اإلداري بأنه .. هذا 
 .وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون  

 :واملراكز القانونية نوعان 

  :النوع األول 
راكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن الم 

 .مضمون المراكز القانونية محدد بإجراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة 

 : النوع الثاني 
 مراكز قانونية فردية ، يطلق عليها المراكز القانونية الشخصية للداللة علي طابعها  



 ٢٩٥

 .الشخصي 

 : واخلالصة 
أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  

 .لألسانيد والقوانين 

 ملا كان ذلك
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم الفقهيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي واقعــات النــزاع الــراهن يتجلــى  
 للعلـوم والتكنولوجيـا زويـلق التـي اكتسـبتها مدينـة  بأن كافة الحقوأنه علي الفرض الجدلي.. ظاهرا 

 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥عـلـــي األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي بموجــــب الـقـــرارات اإلدارـيـــة أرقــــام 
 ) .والفرض علي خالف الحقيقة (أنها يشوبها شائبة  ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦

 إال أن
 فـقـــد أنشــــأ حـقـــا .. الصــــادر مــــن رـئـــيس الجمهورـيـــة ٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  

 .مكتسبا ومركزا قانونيا جديدا للمدينة علي أرض ومباني النزاع 

 ذلك أن
ـلـم يكــن مترتـبـا وهــذا القــرار بقــانون منـبـت الصــلة تمامــا عــن كافــة القــرارات اإلدارـيـة الســابقة  

.. فعلـي فـرض بطـالن تلـك القـرارات .. عليها حتى يمكن القول بـأن مـا بنـي علـي باطـل فهـو باطـل 
بـل صـدر مسـتقال .. قرار بقانون المذكور لم يصدر مترتبا عليها وال معتكزا علـي مـا جـاء بهـا فإن ال

 .قائما بذاته وأنشأ حقا قانونيا مكتسبا جديدا للمدنية ال يجوز المساس بها 

  بشأن اهليئات العامة علي أن ١٩٦٣ لسنة ٦١قد نصت املادة األويل من قانون ف
ة إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو يجوز بقرار من رئيس الجمهوري 

 .خدمة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية 

 كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 
 :يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات اآلتية  

 .ومركزها اسم الهيئة  -١

 .الغرض الذي أنشئت من أجله   -٢

 .موال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة بيان األ -٣

 .ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  -٤



 ٢٩٦

 ونفاذا لصريح هاتني املادتني

نـصـت  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١رـئـيس الجمهورـيـة القــرار بـقـانون رقــم / فـقـد أصــدر الســيد  

 مادته األويل علي أن 

لــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة  للعزويــلتنشــأ مدينــة  

..� +F9���א�;���aزא
������) مشـروع مصـر القـومي للنهضـة العلميـة(مستقلة غير هادفة للـربح 
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 ومن ثم 

.. ح هـذا الـقـرار اسـم الهيـئـة بشـكل جـلـي وصــريح وضــ أفقـد 

بأنهـا .. هـذه المدينـة ومركزهـا فضال عـن أنـه أوضـح مقـر 

 .األرض واألبنية محل التداعي 
وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وحقا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع  

 فإن وجود المدينـة ..ال ينال منه القرارات اإلدارية السابقة وما جري عليها من طعون أوقفت تنفيذا 

 سالف الـذكر ولـيس ٢٠١٢ لسنة ١٦١اعي مستمدا من القرار بقانون رقم حاليا علي أرض التد

 .طعون عليها من القرارات الم

 وهذا هو
المركز القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به بتنفيـذ حكـم منبـت الصـلة تمامـا عنـه وعـن  

 .سبب اكتسابه 

 ذلك أنه
 المساس بها فهذا مـا تقضـي بـه من األصول والثوابت ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم 

كمـــا ال يتفـــق .. 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  
 .مراكز القانونية التي تمت أال بقانون بال
 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (

 



 ٢٩٧

 ملا كان ذلك
أـنـه ال يجــوز ـبـأي حــال مــن األحــوال المســاس مــا تـقـدم يتجـلـى ظــاهرا ٕاعـمـاال ونـفـاذا لجمــاع و 

 . زويل علي األرض والمباني محل التداعي بالمركز القانوني والحق المكتسب الجديد لمدينة

القـرار بقـانون زويل للعلوم والتكنولوجيـا مبجـرد صـدور أن مدينة  : وجه السادسال

ـة ذات شخـصـية اعتبارـيـة عاـمـة وأمواـهلـا باـتـت  ٢٠١٢لـسـنة  ١٦١رـقـم  هيـئ

مـن  )٨٧(املـادة صـريح نـص وأمالكها أمواال عامة ال جيوز املسـاس بهـا عمـال ب

 ي دنالقانون امل

  من التقنني املدني علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
تعتـبــر أمـــواال عامـــة ، العقـــارات والمنقـــوالت التـــي للدوـلــة أو لألشـــخاص االعتبارـيــة العامـــة ،  -١

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قـرار مـن الـوزير 
 .المختص

 .جز عليها أو تملكها بالتقادم وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها أو الح -٢

 وفيما تقدم استقر الفقه علي أن 
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 
فالتنفـيـذ عـلـي األمــوال المملوكــة للدوـلـة ـيـؤدي ..  يكــون التنفـيـذ علـيـه غـيـر جــائز التصــرف فـيـه وـلـذلك

 .إلي اإلخالل بهيبة الدولة ويمس الثقة المفروضة فيها 
 ١٧٦ ص ٢٨١ طريق التنفيذ بند – ، عبد الحميد أبو هيف ١١٢ ص ١٣٤بند .. محمد حامد فهمي (

 )  وما بعدها ٢٣٦ ص ٢١١، أحمد أبو الوفا بند  ١٢ ص ١٣نظام التنفيذ بند .. ،عبد الباسط الجميعي 

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص 
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 
 وع إجراءات الحجز من األموال العامة فال يجوز الحجز عليها مادامت بذلك تعتبر األرض موض

 .محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة 
 )٨١٦ ص ١٩ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض (

 



 ٢٩٨

 ملا كان ذلك
 للعـلـوم زوـيـل اـلـذي أنشــأ مديـنـة ٢٠١٢ لســنة ١٦١وباســتقرار مــواد وبـنـود الـقـرار بـقـانون رـقـم  
 لوجي تحت مسمي والتكنو

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

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

 وهو ما يضحي ظاهرا معه
وأموالهــا وأمالكهــا مــن عـقـارات أو .. يـنـة هيـئـة عامــة تابعــة للدوـلـة وبالضــرورة أن باـتـت المد 

 .منقوالت هي أمالكا عامة 

 واألمالك العامة
ذلك أنها .. ال يجوز بأي حال من األحوال التنفيذ عليها أو الحجز عليها أو المساس بها  

 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 

 وهو ما يقطع
لمـبـاني محـل التـداعي وهــي مملوكـة لهيـئـة عامـة إذ باـتـت ه ال يجـوز المســاس بـاألرض وابأنـ 

 .أمواال عامة غير جائز نزعها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

  ملا كان ذلك 
يضحي ظاهرا وبجالء تام أن الدعوى الراهنة مقامة علي غير سند .. ومن جملة ما تقدم  

 .ديرة بعدم القبول شكال وموضوعامن الواقع أو القانون أو المستندات بما يجعلها وبحق ج
 بناء عليه 

 يلتمس املدعي عليه خامسا من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

 .بعدم قبول الدعوى شكال لألسباب والعيوب الشكلية التي شابتها والموضحة تفصيال في هذه المذكرة : أوال 

 قابل أتعاب المحاماةٕرفض الدعوى موضوعا بحالتها والزام رافعيها المصروفات وم: ثانيا 

                                                                            وكيل المدينة                  
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 املوضوع
ناقضـين صـادرين دعوى بطلب الفصل في نزاع قائم بشأن تنفيذ حكمين قضـائيين نهـائيين مت  

وتغليـب الحكـم الصـادر مـن القضـاء المـدني عـن .. من جهتـين قضـائيتين عـن ذات موضـوع النـزاع 
 .الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا 

 الوقائع 
.. أحمــد زويــل /  حينمــا حصــل الســيد األســتاذ ١٩٩٩تعــود واقعــات النــزاع الماثــل إلــي عــام   

اختراعـــه كـــاميرا لتحليـــل الطيـــف تعمـــل بســـرعة الفمتـــو ثانيـــة ، علـــي جـــائزة نوبـــل فـــي الكيميـــاء عـــن 
ليصــبح بــذلك أول عــالم مصــري وعربــي يفــوز بجــائزة .. ودراســته للتفــاعالت الكيميائيــة باســتخدامها 

نوبل في الكيمياء ، وقد أدخل العالم كله في زمن جديد لم تكـن البشـرية تتوقـع أن تدركـه لتمكنـه مـن 
 .لجزيئيات أثناء التفاعل الكيميائي مراقبة حركة الذرات داخل ا

 وقد أعربت 
األكاديميـــــة الســـــويدية الملكيـــــة للعلـــــوم عـــــن امتنانهـــــا وتقـــــديرها لمـــــا فعلـــــه حيـــــث تـــــم تكـــــريم   

نتيجة للثورة الهائلـة فـي العلـوم الكيميائيـة مـن خـالل أبحاثـه الرائـدة فـي مجـال ردود .. زويل /الدكتور
بكيمـيـاء الفمـتـو " ر ، حـيـث أدت أبحاـثـه إـلـي مــيالد مــا يســمي الفعــل الكيميائـيـة واســتخدام أشــعة اللـيـز

 .واستخدام آالت التصوير فائقة السرعة لمراقبة التفاعالت الكيميائية " ثانية 

 وقد أكدت األكادميية السويدية 
 فـي علـم الكيميـاء قد أحدث ثورةفي حيثيات منحها الجائزة ألحمد زويل ، أن هذا االكتشاف   

 .في العالم .. رتبطة به وفي العلوم الم

 مواطن مصري يل وز/ الدكتور وملا كان 

 ويعشق بلده
فقد أبدي استعداده لدي المسئولين المصريين السياديين آنذاك في نقـل ثـورة العلـم إلـي مصـر  

 .والنهوض علميا وتكنولوجيا بالشباب المصري العظيم 

 ومن ثم 
وعلـي .. ا شـديدا مـن المسـئولين المصـريين استحسـانا وترحابـ.. زويـل / القت رغبة الـدكتور  

 بالســادس مــن –بمديـنـة الشــيخ زاـيـد ) ثالثمائــة فــدان( فــدان ٣٠٠الفــور ـتـم تخصــيص مســاحة قــدرها 
 إلنشاء جامعة علمية وتكنولوجية تكون معول هدم للركود والتخلف ..  محافظة الجيزة –أكتوبر 
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 .العلمي الذي عانت منه مصر لعقود طويلة 

 بالفعل و
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 فقد قام بوضع حجر األساس جلامعه زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 كمشروع قومي وطني يهدف لتحقيق نهضة علمية يف مصر 
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 

 وبعد أقل من عامني .. هذا 
حيــث كــان يهــدف .. زويــل ولكــن مــع تغييــر فــي األهــداف / 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

 ونظرا ألهمية فكرة املشروع وعظمته 

 فقد أراد البعض أن يوظف فكرته ويستثمرها 

 خاصةف ادلتحقيق أه
بسـلب فكـرة إنشـاء جامعـة ) وزيـر االتصـاالت آنـذاك(أحمـد نظيـف / حيث قام السيد الـدكتور  

 ولكـــن لتحقـيــق أهـــداف منبـتــة الصـــلة عـــن المصـــلحة العامـــة الـتــي يهـــدف لهـــا.. علمـيــة وتكنولوجـيــة 
 .مشروع زويل 
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   مقابل ماديوحىت ال يتكلف سيادته أو أيا من رجال اإلعمال شركائه

 يف إنشاء هذه اجلامعة فقد بدأ يف تدبري واختاذ سلسلة من اإلجراءات 

 التي تبدو يف ظاهرها أنها قانونية وحتقق الصاحل العام 

 ويف باطنها 

 وانني متثل أبهي صور البطالن واالنعدام وخمالفة الق

 وإهدار الصاحل واملال العام 
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 

 ان وزير اإلسك/ وهنا مل جيد السيد 

 ري هذه املساحة بصعوبة يف تد
الثالثمائــة فــدان (وزيــل / حيــث قــام باســتقطاع جــزء مــن األرض المخصصــة ابتــداء للــدكتور  

 .وقام بال سند شرعي بمنحها لوزارة االتصاالت ) بالشيخ زايد أنفة الذكر

 ١٠/٧/٢٠٠٢ومبوجب كتاب مؤرخ يف 
بأنـــه قـــد صـــار تخصـــيص قطعـــة أحمـــد نظيـــف / الســـيد .. وزيـــر اإلســـكان / أخطـــر الســـيد  

 !!!.األرض المطلوبة بمكالمته الهاتفية أنفة الذكر 

  أرسلت وزارة اإلسكان ٣/٩/٢٠٠٢وبتاريخ 
أـكــــدت مـــــن خالـلــــه أـنــــه ـقــــد ـتــــم ـتــــدقيق المســـــاحة .. كتاـبــــا أخـــــر ـلــــوزارة االتصـــــاالت آـنــــذاك  

 .)  متر مربع٥٣٣٦٤ر٥٩٣( فدان أي ما يعادل ١٢٧ر٠٢٣المخصصة وتبين أن مساحتها 

 ٢٠٠٢يف شهر ديسمرب و.. وعقب ذلك 
 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 ٢٠٠٣ قامت وزارة االتصاالت بسدادها علي خمس أقساط خالل الفترة من) جنيها

 

 

 



 ٣٠٤

 ٢٠/٩/٢٠٠٤التفاق بالعقد املؤرخ اومت تتويج هذا 

 )بائعة(احملرر بني هيئة ا£تمعات العمرانية 

 ) مشرتيه(وبني وزارة االتصاالت 
ومـن خــالل هــذا العـقـد تحـدد الـغـرض ـمـن بـيـع األرض سـالفة اـلـذكر ـلـوزارة االتصــاالت ليـكـون  

 ) .إلنشاء جامعة(

  غموضوبشرط ال لبس فيه وال
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 هذا 

 ويف سياق متصل ويف وقت معاصر لإلجراءات أنفة الذكر تفصيال

 ف يقوم بتنفيذ اجلزء الثاني من املخطط أمحد نظي/ كان السيد 
أطـلــق .. حـيــث ـقــام بإنشـــاء مؤسســـة أهلـيــة خاضـــعة لـقــانون الجمعـيــات والمؤسســـات األهلـيــة  
وذـلــك برئاســـته وعضـــوية لفـيــف ـمــن رجـــال ) المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي(عليهــا 

 .تحمل رقم واحد وعضويته فيها  .. ٢٠٠٣ لسنة ١٧٧٧وتم إشهارها برقم .. األعمال 

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

تهــدف نحــو تنمـيـة ������"����	������
������ـفـي نظــام هــذه المؤسســة األساســي أن مــن ضــمن أهــدافها 

 .المهارات اإلدارية والعلمية والتكنولوجية 

 واجلدير بالذكر 
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 إيل هنا 

 واملخطط قد سار وفقا ملا دبر له 

 فقد مت إجياد األرض وسددت مثنها وزارة االتصاالت 

 ليها من املال العام أيضا من املال العام والبناء ع

 وقد مت إنشاء مؤسسة حتت ستار قانون اجلمعيات األهلية 

 ومنحت وصف النفع العام 
ولــم يتبــق ســوي همــزة الوصــل بــين األرض ومبانيهــا التــي تكلفــت علــي الدولــة مــا يزيــد علــي  

 .هلية أربعمائة مليون جنيه وبين المؤسسة المذكورة المزعوم أن من أهدافها إنشاء جامعة أ

  ٢٠٠٦ويف غضون عام 

 أمحد نظيف رئاسة جملس الوزراء / وحال تويل الدكتور 
أصـــدر ســـيادته قـــرارا معـــدوما وـبــاطال ومخالـفــا للـقــانون وللعقـــد المـبــرم ـبــين هيـئــة المجتمعـــات  

 .ووزارة االتصاالت بشأن األرض سالفة الذكر 

 إذ تضمن هذا القرار 
�������
�����$�
��و
�و����Bق�א ��H�ع�������א
�وא*;��1
�����Mא
�L//��א

��מ�א	
ط�و���א

�����������/�����B�M���
,د+�א�/� � ��	��������(D"ل�����
����N���א/����)��د����J"����	���א

���
��ض�����Hא
ذ�O

Hدאن�/�و���و
�دC-�0-ون�1����وذ
�.���!�وאBد�

 وبقراءة سريعة هلذا القرار يتجلى ظاهرا 

 انعدامه وبطالنه 
 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  .. الجمهورية إذا زادت قيمة األرض عن ألف جنيـه
عــدم التصــرف ـفـي األرض أو تصــاالت اـلـذي أوجــب ـبـين هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة وـبـين وزارة اال

إضافة إلي العديد من العيوب الجوهرية التي تنـال  .. إيجارها إال بعد عشرة سنوات من التخصيص
 .من هذا القرار 

 

 



 ٣٠٦

 فقد سار املذكور يف خمططه .. ومع ذلك 

 غري عابئ بأوجه البطالن التي تشوب تصرفاته 
 لســـنة ٢٥٥رئـــيس الجمهوريـــة قـــرارا بـــرقم / الســـيد حيـــث استصـــدرت المؤسســـة رئاســـته مـــن  
وـكـــــان ذـلـــــك بـتـــــاريخ ) جامعــــــة النـيـــــل( بمســــــمي إنـشـــــاء جامـعـــــة خاصــــــة بالموافـقـــــة عـلـــــي ٢٠٠٦

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

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

 وعلي الفور وباملخالفة للقوانني 
 أعلنت جامعة النيل الخاصة عن بدء الدراسة بها للعام ٢٠٠٦وفي غضون شهر أغسطس  

 . ولكن ليس علي األرض والمباني التي كلفت الدولة مائه مليون جنيه٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي 

 B2بني مؤجر بالقرية الذكية يسمي وإمنا مب
رـغـم أن الـقـانون يســتلزم أال تـبـدأ الجامـعـة ـفـي ممارســة اتخــذت مـنـه هــذه الجامعــة مـقـرا لهــا  

 .نشاطها إال بعد استكمال مقوماتها اإلنشائية والعلمية 

 هذا 

 وعقب مجاع ما تقدم 
االســـتمرار ظلـــت جامعـــة النيـــل الخاصـــة المـــذكورة تمـــارس نشـــاطها علـــي ســـبيل االســـتقرار و 

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 

 هذا 

  ٢٠١١ يناير ٢٥وبقيام ثورة 
ل وتكشــفت فقــد تــم فــتح كافــة ملفــات الفســاد المــالي واإلداري ومــن ضــمنها ملــف جامعــة النيــ 

وأن كافــة اإلجــراءات المتخــذة بشـــأن األرض والمبــاني أنفــة اـلــذكر .. الحقــائق أمــام الحكومــة آـنــذاك 
 .معيبة ومخالفة للقوانين واللوائح 

 وعلي الفور 
 ـقـــام مجـلـــس أمـنـــاء المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم ٢٠١١وفـــي غضــــون شــــهر فبراـيـــر  

 بالتنازل طواعية ) يجار اسمي واحد جنيه للفدان سنوياالممنوح لها األرض والمباني بإ(التكنولوجي 
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 .لصالح الحكومة تنازال نهائيا غير مشروطا ) الغير مستخدمه(عن األرض 

 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 
أحمــــد نظـيـــف وكاـفـــة / ضــــد الســــيد .. مصــــطفي بكــــري / أن هـنـــاك ـبـــالغ مـقـــدم مــــن الســــيد  

لتعلـــــيم التكنولـــــوجي والقـــــائمين علـــــي جامعـــــة النيـــــل القـــــائمين علـــــي المؤسســـــة المصـــــرية لتطـــــوير ا
باتهــامهم بإهــدار المــال العــام  .. ٢٠١١ لســنة ٤٣أمــام نيابــة األمــوال العامــة قيــد بــرقم .. الخاصــة 

 .واإلضرار به والتربح 

 وبناء علي التنازل عن األرض واملباني أنفة الذكر 

 وجيالذي مت مبعرفة املؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنول

 قامت نيابة األموال العامة حبفظ البالغ
وذلـك تأسيســا عـلـي أـنـه لـم يـعـد هـنـاك وجــه إلقامـة اـلـدعوى الجنائـيـة بشــأن مـا ثـبـت ـمـن جــرائم 

 .وذلك لثبوت تنازل المؤسسة المذكورة عن األرض 

 وجتدر اإلشارة أيضا 
لتعلــــيم رئــــيس أمنــــاء المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير ا(عقيــــل بشــــير / إلــــي أنــــه بســــؤال الســــيد 

 أقر صراحة بأن .. في هذا البالغ المشار إليه ) التكنولوجي

رئاســـــته أو جامـعــــة النـيــــل الخاصـــــة ـلــــم تتســـــلم المؤسســـــة " 

األرض والمـبـــاني محــــل الـنـــزاع وـلـــم تمــــارس الجامعــــة ثمــــة 

 ".نشاط عليها 
 كما أورد بأقواله صراحة 

���������������أ"  ������.�ن�وزא�+�א(�*�()����א'&�%$��#"�אد�! �א��ض�و�

�����������$/0;�ن�و1ن�א:�9"��و�8��7א'�6��0א����1�2�&��3���4�5� ��/#

�"#A�BC@?�<א)�1و�=/�>א)�	��/��
 ومن ثم 

الغيــر (يضــحي تنــازل المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي عــن األرض والمبــاني  
 .تنازال صحيحا ونافذا وثابتا بقرار جنائي نهائي حائز لحجيته ) مستخدمة
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   ونفاذا هلذا التنازل ..هذا 
 لســنة ٣٠٥ الـقـرار رـقـم ١٩/٢/٢٠١١بـتـاريخ ) آـنـذاك(رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء / أصــدر الســيد  
 -: الذي تضمن ٢٠١١
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 وعقب ذلك 
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 
  .١٤/٣/٢٠١١ من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي هذا التنازل بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٥٦

 ٢٧/٧/٢٠١١رئيس جملس الوزارة بتاريخ / ثم أصدر السيد 

  ٢٠١١ لسنة ١٠٠٠القرار رقم 

 الذي تصمن 
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  أعقب ذلك ثم

 ٢٧/١٠/٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦بالقرار رقم 

 الذي تقرر يف مادته األويل 
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 ادة الثانية علي أن املكما نصت 
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 ومن ثم 

 ونفاذا هلذا القرار األخري 
ســـمع  تـــم تســـليم األرض والمبـــاني المـــذكورة إلـــي مدينـــة زويـــل تحـــت ١/١١/٢٠١١فبتـــاريخ 

وبصــر الكافــة فــي مصــر والخــارج وعلــي األخــص القــائمين علــي جامعــة النيــل الخاصــة والدارســين 
  .١١/١٢/٢٠١١وقد تحرر عن ذلك محضر االستالم الرسمي المؤرخ .. بها 

 هذا 

 ١/١١/٢٠١١ومنذ تاريخ 

ومديـنــة زوـيــل هـــي الحـــائزة ـلــألرض والمـبــاني ســـالفة اـلــذكر  

هــة عــن كافــة عيــوب الحيــازة حيــازة هادئــة ومســتقرة ومســتمرة منز

مــن الغمــوض والخـفـاء ـبـل كاـنـت الحـيـازة واضــحة للكاـفـة ومعلـنـة 

ولـــم يعـتـــرض عليـهـــا أحــــد وقاـمـــت خاللـهـــا مديـنـــة زوـيـــل ـبـــإجراء 

العديد مـن التعـديالت اإلنشـائية والمعماريـة فـي المبـاني واسـتيراد 

وشــراء األجهــزة العلمـيــة والتكنولوجيــة المســـتخدمة وتركيبهــا وفـقــا 

 .لتركيب الصحيح لشروط ا
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 وقد مت تقسيم املدينة 

 إيل ثالثة أقسام

 -:القسم األول يشمل ما يلي 
 .معهد للعلوم الطبية ويضم مركز دراسات الشيخوخة واألمراض المصاحبة لها  -١
 .معهد علوم النانو والمعلومات ويضم مركز الكترونيات وأجهزة النانو  -٢

 . والتصنيع الميكروسكوبي معهد التصوير والمرئيات ويضم مركز التصوير -٣

 .معهد الطاقة والبيئة والفضاء  -٤

 .معهد علوم االقتصاد والشئون الدولية  -٥

 .معهد التعليم الخيالي  -٦

 .معهد العلوم األساسية ويضم مركز الفيزياء النظرية  -٧

 -:أما القسم الثاني 
 إعـداد كـوادر تهـدف نحـو.. فهو عبارة عن جامعة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  

 .علمية وتأهيلها 

 -:والقسم الثالث واألخري 
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 
 .ي للصناعات التكنولوجية المتطورة وبين السوق المحلي والعالم.. الذكر 

 حيث يعمل هرم التكنولوجيا 
علي التواصل مع أصحاب الصناعات وتدعيمهم بالخبرات العلميـة والتكنولوجيـة ومسـاعدتهم  

 .ٕفي تطوير صناعاتهم واحداث طفرة في هذه الصناعات 

 وذلك كله لصاحل الناتج املصري 
 أن مشــروع مدينــة زويــل لــيس مجــرد جامعــة مــا تقــدم يضــحي ظــاهرا.. ومــن جمــاع .. هــذا  

علمـيـة أو مــا شــابه ـبـل هــي صــرح عمــالق أهداـفـه ســامية وهــي الرـقـي ـبـالعلم والتكنولوجـيـا ـفـي مصــر 
ومحاوـلـة اللحــاق بركــب التقــدم العلمــي والتكنوـلـوجي فــي العــالم اـلـذي طالمــا تخلفـنـا عـنـه بعشــرات بــل 

 .بمئات السنين 
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 ورغم ذلك 

 ل هو مشروع وطني قوميورغم أن مشروع مدينة زوي

 ليس مملوكا لشخص أو عدة أشخاص بعينهم

 بل مملوكا وحبق للشعب املصري بأسره 

 وبرغم أنه قائم علي أموال الدولة وأموال التربعات الوطنية 

 التي تساهم يف إمناء مصر علميا وتكنولوجيا 

 غري منتظرة لربح أو جمد شخصي
لح وجــــامعي األمــــوال والمليــــارات قــــد قــــابلوا إال أن بعــــض أعــــداء النجــــاح وأصــــحاب المصــــا 

بحـــرب ضـــروس ونزاعـــات قضـــائية .. المشـــروع حينمـــا رأوه ينمـــو ويزدهـــر ويـبــدأ ـفــي تحقـيــق أهداـفــه 
 .معدومة السند قوامها الباطل ومخالفة القوانين 

 ويف إطار تداول هذه النزاعات أمام احملاكم .. هذا 

 ينيمبختلف أنواعها فقد صدر حكمني قضائيني نهائ

 من هيئتني قضائيتني خمتلفتني 

 متناقضني ومتعارضني 

 احدهما قطع بأحقية مدينة زويل يف حيازة األرض واملباني 

 املخصصة هلا ومنع التعرض هلا يف ذلك 

 واألخر جاء علي عكس ذلك
وهــو األمــر الــذي لــم تجــد معــه مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مناصــا ســوي اللجــوء لعدالــة  

وهــو األـمــر الــذي يؤـكــد .. الـمــوقرة للفصــل ـفــي هــذا التـنــازع بــين الحكـمــين المشــار إليهـمــا محكمــتكم 
مواكبة الدعوى الماثلة لصحيح الواقع والقانون وذلك كله علـي النحـو الـذي نشـرف ببيانـه فـي دفاعنـا 

 التالي 
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 الدفاع 

 يف النـزاع فيما خيص ثبوت اختصاص عدالة احملكمة الدستورية العليا يف الفصـل: أوال 

وبيان ماهيـة هـذين احلكمـني حمـل دعـوى .. القائم بشأن حكمني متعارضني 

 .التنازع الراهنة 

 لسـنة ٤٨ من قانون احملكمة الدستورية العليا رقـم ٢٥فقد نصت املادة .. بداية 

  علي أن ١٩٧٩
 : العليا دون غيرها بما يلي تختص المحكمة الدستورية 

 .........: ...................أوال 
 : ...........................ثانيا 
الفصــل ـفـي الـنـزاع اـلـذي يـقـوم بشــأن تنفـيـذ حكمــين نهــائيين صــادر أحــدهما مــن أـيـة جهــة مــن : ثالـثـا 

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

 قرة  املدينة بطلبها الراهن لعدالة احملكمة املوتونفاذا هلذا النص تقدم

 موضحة ما يلي 
ماهيـة الـنـزاع القضـائي األول وأطراـفـه والهيئـة القضــائية مصـدرة الحـكـم النهـائي الصــادر فـيـه  -١

 .لصالح المدينة 
ماهية النزاع القضـائي الثـاني وأطرافـه والهيئـة القضـائية مصـدرة الحكـم النهـائي الصـادر فيـه  -٢

 .لغير صالح المدنية 

 بني احلكمني وذلك إليضاح أوجه التناقض والتضارب 

 املطلوب الفصل يف النزاع علي تنفيذهما 
إيضاح بعض النقاط الهامة والجوهرية التي يهم المدينة أن تكون تحت بصر وبصيرة  -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 ٢٠١٢نة  لس٣٠٠رقم 

 النزاع القضائي األول 
 ١/١١/٢٠١١عقب استالم مدينة زويل لألرض والمباني المشار إليها سلفا وذلك بتاريخ  

  .٢٧/١٠/٢٠١١ الصادر بتاريخ ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 



 ٣١٣

 فقد حازت مدينة زويل األرض واملباني 
ة ومســــتمرة وعلنـيـــة وواضـــحة وقاـمـــت بالعدـيـــد مـــن التـعـــديالت اإلنشــــائية حيـــازة هادـئـــة مســـتقر 

 واســتيراد المعــدات واألجهــزة واآلالت مــن مصــر والخــارج وذـلـك لتهيـئـة وشــراءوالمعمارـيـة والتجهـيـزات 
 .المدينة للبدء في العمل البحثي والعلمي 

 وبالفعل
دء األبحـــاث العلمـيــة تحقيقـــا بمـــا أهلهـــا لـبــ.. ـبــدأت معـــالم المدينـــة وتجهيزاتهـــا تظهـــر للعـيــان  

حيــــث التحــــق بهــــا العديــــد مــــن كبــــار العلمــــاء والبــــاحثين المصــــريين .. 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 / السيد األستاذ الدكتور  -

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

 .والتكنولوجية أمام العالم بأسره 

 إال أن املدينة قد فوجئت 
 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 
 . موظفيها وتابعيها وبعض ممن أطلقوا علي أنفسهم طالب بالزج ببعض

 ليقوم هؤالء 
واالســـتيالء عـلــي البواـبــات ومـنــع .. باقتحـــام مديـنــة زوـيــل واالعـتــداء عـلــي رجـــال األـمــن فيـهــا  

.. وقاموا بوضع الخيام في جميع أنحاء المدينة وأقـاموا فيهـا .. الدخول منها أو الخروج إال برغبتهم 
 .ي حيازة المدينة لألرض والمباني استيالء منهم عل

 األمر الذي مل جتد معه املدينة مناصا 
ســوي إثـبـات هــذا التعــدي اـلـذي تمـثـل ـفـي محاوـلـة االســتيالء عـلـي حيازتهــا ـفـي المحضــر رـقـم  
  حيازات جنوب الجيزة ٢٠١٢ لسنة ٢٧٧المقيد برقم ..  إداري الشيخ زايد ٢٠١٢ لسنة ٢١٩٧



 ٣١٤

 هذا 
عامـة للتحقيقـات وسـؤال كافـة األطـراف المعنيـة وعمـل التحريـات الالزمـة وبعد إجراء النيابـة ال 

 .وسماع الشهود انتهت إلي ثبوت الحيازة الجديرة بالحماية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

  احنو إصدار قرارهالنيابة العامة األمر الذي حدا ب

بتمـكــين مديـنــة زوـيــل مـــن األرض والمـبــاني محـــل االعـتــداء  

ن عليـهــــا يـعــــرض المعـتــــدين وجامـعــــة النـيــــل والـقــــائمع تنــــوم

 . في ذلك اوالغير له
 هذا 

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

 والذي تداول باجللسات 
الـمـذكور وأبـدي دفاعـه ودفوعــه الواهيـة الغيـر قائـمـة علـي سـند صــحيح ومثـل خاللهـا المـتظلم  

كمـا قـام بإدخـال الممثـل القـانوني لجامعـة النيـل فـي الـتظلم ولـم .. من الواقـع والمسـتندات أو القـانون 
 .يقم بإعالنه إعالنا قانونيا صحيحا 

 ٢٩/١/٢٠١٣وجبلسة 

 قضت عدالة حمكمة أكتوبر يف التظلم أنف الذكر باآلتي 

 حكمت احملكمة يف مادة مستعجلة 
 –طــارق محمــد خليــل / الــدكتور (بعــدم انعقــاد الخصــومة بالنســبة للمــتظلم ضــده الخــامس  -١

 ) . بصفته رئيس جامعة النيل
 .قبول التظلم شكال  -٢

 )محمــود محمــد جبــر(وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد القــرار المــتظلم منــه وألزمــت المــتظلم  -٣
 .بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

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



 ٣١٥

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

 طارق حممد خليل / فقد قام السيد الدكتور 

 بصفته رئيس جامعة النيل 
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 باآلتي ١١/١٢/٢٠١٢

 حكمت احملكمة يف مادة تنفيذ وقتيه 
 .بقبول اإلشكال شكال  -١
وفــي الموضـــوع ـبــالرفض ، واالســتمرار ـفــي تنفـيــذ الـقــرار المستشــكل فـيــه وبتـغــريم المستشـــكل  -٢

 .بمبلغ مائتي جنيه وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

 بثمه مطعن عليه لطعن وهذا احلكم أصبح نهائيا لعدم ا

 جيته حل احائزأصبح ومن ثم 
أن الحكـــم الصـــادر ـفــي اـلــتظلم مـــن ـقــرار التمكـــين ســـالف اـلــذكر والحكـــم .. والجـــدير باـلــذكر  

قــد اســتندا فــي .. األخيــر الصــادر فــي دعــوى اإلشــكال المقامــة مــن جامعــة النيــل ضــد مدينــة زويــل 
تنفيـذ قـرار تمكـين مدينـة زويـل مـن األرض قضائهما برفض الـتظلم ورفـض اإلشـكال واالسـتمرار فـي 

إـلــي أن حـيــازة مديـنــة زوـيــل ـلــألرض والمـبــاني حـيــازة قانونـيــة انعـقــدت لهـــا .. والمـبــاني ســـالفة اـلــذكر 
فضال عن أنها ثابتة مـن خـالل أقـوال الشـهود .. جميع أركان الحيازة الجديرة بالحماية جنائيا ومدنيا 

 د أحقية المدينة في حيازة األرض والمباني محل النزاع وتحريات المباحث والمستندات وجميعها تؤك

 ومل يأت 
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 
 لم المقام علي ذلك القرار ورفض اإلشكال المقام من جامعة النيل بطلب بأكتوبر نحو رفض التظ

 .إيقاف تنفيذه 

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



 ٣١٦

 واخلالصة 
 مســتعجل ٢٠١٢ لســنة ٢٧٥أن ـقـرار التمكــين المشــار إلـيـه والحكــم الصــادر فــي اـلـتظلم رقــم  

 مســتعجل أكتــوبر أكــدا علــي ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠ر والحكــم النهــائي الصــادر فــي اإلشــكال رقــم أكتــوب
 -:إرساء حقيقة قاطعة وهي 

أحقـيـــــــــــــة مديـنـــــــــــــة زوـيـــــــــــــل للعـلـــــــــــــوم  

والتكنولوجـيـا ـفـي حـيـازة األرض والمـبـاني 

 .محل النزاع 
 هذا و

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

 أما النزاع الثاني: ثانيا 
 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

 األرض واملباني بتسليم 
 وذلـك علـي ١١/١٢/٢٠١١أنفة الذكر إلي مدينة زويل وتحرير محضر رسمي بذلك بتاريخ  

مــرأى ومســمع مــن الجميــع فــي مصــر والخــارج وعلــي األخــص مــنهم جامعــه النيــل والقــائمين عليهــا 
 تنفيـذه لم يحـرك أيـا مـنهم سـاكنا ولـم يطعـن علـي تلـك القـرارات التـي علمـوا بهـا يقينـا وتـم.. وطالبها 

 .في مواجهتهم 

 ورغم ذلك 
 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 



 ٣١٧

 :بطلب .. اإلداري 
وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن تحويل جامعة النيـل مـن جامعـة خاصـة إلـي  -

 .جامعة أهلية 

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

 وعقب ذلك بشهرين كاملني 
 ق أمــام ذات محكمــة القضــاء ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠أقامــت جامعــة النـيـل الخاصــة اـلـدعوى رـقـم  

 .اإلداري بغية الحكم بذات الطلبات أنفة الذكر 

 ومن أول وهلة 

يتضــح لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة أن هــاتين اـلـدعوتين أقيمـتـا طعـنـا  

ـــوم والتكنولوحيــــا وحيازتهــــا لــــألرض  ـــي تســــليم مدينــــة زويــــل للعـل عـل

 .محل النزاع بين الطرفين والمباني 
 وقد تداولت هاتني الدعوتني باجللسات 

 مثلت خالهلا مدينه زويل بوكيل عنها وتدخلت إنضاميا جلهة اإلدارة 

 بطلب رفض الدعوتني سالفتي الذكر النعدام سندهما 

  وخمالفتهما للحقيقة والقانون والواقع

 انونوقيام حيازتها لألرض واملباني علي سند صحيح من الق
وعقــب ضــم اـلـدعوتين لالرتـبـاط وليصــدر فيهمــا حكمــا واحــدا أصــدرت عداـلـة محكمــة .. هــذا 

 القاضي منطوقة  .. ١٨/١١/٢٠١٢القضاء اإلداري حكمها بجلسة 

 حكمت احملكمة 

حمـــدي ( ق ٦٦ لســـنة ٣٢٣٤٩بعـــدم قـبــول اـلــدعوى بالنســـبة للمـــدعي األول ـفــي اـلــدعوى رـقــم : أوال 
وبعـــدم قبولهـــا بالنســـبة لـــرئيس المجلـــس .. مـــن غيـــر ذي صـــفة لرفعهـــا ) الدســـوقي الفخرانـــي

وبقبــول تــدخل رئــيس مجلــس أمنــاء .. األعلــى للقــوات المســلحة لرفعهــا علــي غيــر ذي صــفة 
 ٣٢٣٤٩مدينــة زوـيــل للعلــوم والتكنولوجـيــا خصـــما منضــما للجـهــة اإلدارـيــة فــي اـلــدعوى رـقــم 

 .ين في الدعويين وبقبول جميع طلبات التدخل االنضمامي للمدع..  ق ٦٦لسنة 
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ٕ بعدم قبول الدعويين شكال بالنسبة لطلب وقف تنفيذ والغاء القـرار السـلبي لـرئيس الجمهوريـة :ثانيا 
باالمتنـــاع عـــن تحويـــل جامعـــة النيـــل مـــن جامعـــة خاصـــة إلـــي جامعـــة أهليـــة النتفـــاء القـــرار 

 اإلداري 

 لســــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠  ،٣٥٦ ، ٣٠٥ بقـبـــول اـلـــدعويين شــــكال بالنســــبة للـقـــرارات أرـقـــام :ثالـثـــا 
وبوقــف ..  بجميــع أجزائــه ٢٠١١ 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 

 .ن آثار علي ذلك م
وألزمــت الجهــة اإلداريــة المصــروفات وبإحالــة الــدعوى إلــي هيئــة مفوضــي الدولــة لتحضــيرها  

 .ٕواعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 

 هذا 

 وحيث مل يرتض أطراف اخلصومة 
ع .  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤هــذا القضــاء فقــد طعنــوا عليــه بــالطعون أرقــام  

وقـررت ضـم الطعـون الثالثـة لالرتبـاط .. التـي تـداول النـزاع أمامهـا .. يـة العليـا أمام المحكمـة اإلدار
 .وليصدر فيهم حكما واحدا 

 واجلدير باإلشارة 
اســتجدت بعــض األمــور الـتـي غـيـرت .. أـنـه أـبـان ـتـداول الـنـزاع أمــام المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا  

والمبـاني محـل النـزاع دون منـافس من المراكز القانونية وكشفت عـن أحقيـة مدينـة زويـل فـي األرض 
 .وال منازع 

 : األمر األول 
 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 حكم وهذا ال.. والمباني محل التداعي وفي حيازتها لها 

  :األمر الثاني 
رـئـيس الجمهوريــة اـلـذي تضــمنت /  مــن الســيد ٢٠١٢ لســنة ١٦١صــدور القــرار بقــانون رقــم 

 مادته األولي بأن 
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تنشـــــأ مدينـــــة زويـــــل للعلـــــوم والتكنولوجيـــــا  

مؤسســـــــة علمـيــــــة بحثـيــــــة ذات شخصـــــــية 

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

) وع مصــر الـقـومي للنهضــة العلمـيـةمشـر(

������	���������א������زא������	���	دس���
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 .لها أن تنشئ فروعا أخري 
 وبصدور هذا القرار بقانون 

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

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

 ملا كان ذلك 
 اإلدارية العليا لجماع مـا تقـدم ولآلثـار المترتبـة علـي صـدور الحكـم المحكمةوحيث لم تلتفت  

وكــذا اآلثــار المترتبــة علــي ..  مســتعجل أكتــوبر ســالف الــذكر ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠فــي اإلشــكال رقــم 
 . أنف البيان ٢٠١٢ لسنة ١٦١القرار بقانون رقم 
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 ومل تشر إليهما ولوجودهما متاما 
لطعــون متقدمــه الــذكر بالمخالفــة للحكــم محــل  أصــدرت حكمهــا فــي ا٢٤/٤/٢٠١٣وبجلســة  

 :المنازعة األولي إذ قضت بأن 

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

 .منه ) لثاثانيا ، ثا(تضمنه من البندين 
 القضاء مجددا بقبول الدعويين المنصوص عليهما بالبند السابق شكال ، وفي الشق العاجل : ثالثا 

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
 .ائها ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، علي النحو المبين باألسباب أجز

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

  القاضيوهذا احلكم 
لـم يشـير فـي أسـبابه أو بوقف تنفيذ القرارات وما يترتـب عليهـا مـن آثـار وعلـي الـرغم مـن أنـه  

ٕواذا ـكــان الحكـــم المشـــار إلـيــه .. التســـليم أو التمـكــين وـمــن ـثــم فـهــو غـيــر جـــائز التنفـيــذ منطوـقــة إـلــي 

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

  .سالبا للحيازة

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

 : احلكم األول 
 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 
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  :أما احلكم الثاني 
 لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤قــد صــدر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا فــي الطعــون أرقــام ف

والذي من شأنه سـلب حيـازة األرض والمبـاني محـل التـداعي مـن ) في الشق المستعجل(ع .  ق ٥٩
 .مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 وحيث أن كال من هذين احلكمني قد صار نهائيا

 رضة الراهنة بات مستحيالوتنفيدهما حبالتهما املتعا

 األمر الذي حيق معه للمدينة التقدم بطلبها املاثل 

 لعدالة اهليئة املوقرة للفصل يف هذا النزاع 

 بني احلكمني سالفي الذكر

 من هنا
نكــون بصــدد مواجهــة حكمــين متعارضــين صــادرين عــن موضــوع واحــد أحــدهما مــن القضــاء 

 .العادي واآلخر عن القضاء اإلداري 

نرى لزاما علـي أنفسـنا أن نعـرض لـبعض احلقـائق  : ثالثا

الثابتة باألوراق للهيئة املوقرة والتي هلـا صـداها يف 

الواـقـع والـقـانون ـحـىت تـكـون تـلـك احلـقـائق الثابـتـة 

باملستندات الدامغة حتت بصر وبصرية عدالة اهليئة 

 وليس أدل علي ذلك من احلقائق التالية.. املوقرة 

صادرين يف شق مستعجل ه الدعوى احلكمني املتعارضني حمل هذأن  : األويلقيقة احل

 ودومنا املساس بأصل احلق 

 فاحلكم األول
 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 

  احلكم الثاني وكذا
فإـنــه وـلــئن ـكــان صـــادرا ـمــن المحكـمــة اإلدارـيــة العلـيــا إال أـنــه صـــادر ـفــي الشـــق العاجـــل مـــن  

طلـب وقـف (النزاع الذي كان مطروحـا علـي محكمـة القضـاء اإلداري ففصـلت فـي الشـق المسـتعجل 
 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 ) ســـتعجلالم(
 .القضاء المستعجل من عدم المساس بأصل الحق وتوافر ركن االستعجال 

 ومن ثم 
ولكنهمــا صــادرين مــن .. يتضــح أن هــذين الحكمــين يعتبــرا متســاويين فــي الدرجــة القضــائية  

وهـــو ـمــا يـبــرر تـقــديم الطـلــب .. وـقــد تعارضـــا ـفــي آثارهـمــا القانونـيــة  .. هيئـتــين قضـــائيتين متـغــايرتين
 .الراهن لعدالة المحكمة الدستورية 

  العليا قد سبق وقضت بأن ةالسيما وأن احملكمة الدستوري
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 )١٤/٤/٢٠٠٢ ق دستورية عليا جلسة ٢٢ لسنة ١٠الطعن رقم (

أن احلكمني املتعارضني واملشار إليهما صدر أحدهما بتأكيد احليـازة : احلقيقة الثانية 

 كمني يف مادة حيازة نة واألخر بسلب احليازة ومن ثم فقد صدرا احليللمد

 نظرا لكون احلكمني 
المتعارضـــين محـــل الـــدعوى الماثلـــة لـــم يفصـــل أيـــا منهمـــا فـــي موضـــوع النـــزاع علـــي ملكيـــة  

 .األرض والمباني محل التداعي فصال حاسما 

 وإمنا صدر كال منهما 
فـــإن كالهمـــا يكـــون صـــادرا فـــي المســـألة .. مـــن ظـــاهر األوراق دون المســـاس بأصـــل الحـــق  

 .) الملكية(وهي مسألة الحيازة واألحقية في وضع اليد دون أصل الحق ة المعروضة األولي

 ويكون احلكم األول 
 مســتعجل أكتــوبر قضــت نهائيــا بثبــوت أحقيــة ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠الصــادر فــي الــدعوى رقــم  

 .مدينة زويل في حيازة ووضع يدها علي األرض واألعيان موضوع النزاع 

 



 ٣٢٣

 أما احلكم الثاني
بوقــــف تنفـيـــذ القــــرارات اإلدارـيـــة ) فــــي شــــق عاجــــل(ر مــــن المحكمــــة اإلدارـيـــة العلـيـــا والصــــاد 

 اـلــذي حــازت بموجـبــه مديـنــة ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦المطعــون عليـهــا وعـلــي األخــص ذـلــك الـقــرار رقــم 
 ) .ابتداءا(زويل األرض والمباني محل التداعي 

 من شأنه 
 بـه المحكمـة مـن وقـف لتنفيـذ إذا صح القول بأن الحكم متضمنا التسليم بنـاء علـي مـا قضـت 

وعلي الـرغم مـن أن الحكـم لـم يتضـمن فـي أسـبابه أو منطوقـه .. القرارات وما يترتب عليها من آثار 
ولم يتطرق للتسليم أو التمكين إال أن المحكمة في الشق العاجل قد قضـت بوقـف التنفيـذ ومـا يترتـب 

فيكـون الحكـم .. ينة زويل لعين التداعي ولما كانت القرارات مصدرا لحيازة مد.. علي ذلك من آثار 
الصــادر واألمــر كــذلك قــد تعــرض لحيــازة المدينــة بالســلب علــي النحــو الــذي قــرر فيــه بــالوقف ومــا 

 . يترتب علي ذلك من آثار 

 ثم  ومن
يتضح التعارض بين الحكمين محل هذا الطلب فأحدهما أكد أحقية مدينـة زويـل فـي حيازتهـا 

سـلب الحيـازة ـمـن ) بفـرض صـحة ذلـك(ل التـداعي واألخـر مـن شـأنه ووضـع يـدها علـي األعيـان محـ
 .وهذا يعتبر من أجلي صور تنازع األحكام .. مدينة زويل 

أن مدينـة زويـل قـد تقـدمت بإشـكال يف تنفيـذ احلكـم املشـار إليـه : احلقيقة الثالثة 

ويف .. والصادر من احملكمة اإلدارية العليا وذلـك بطلـب القضـاء بوقـف التنفيـذ 

       ٢٤٩٩٦الة الفرض اجلديل إذا مـا مت رفـض هـذا اإلشـكال وهـو الـرقيم بـرقم ح

ع فهذا يعني أن هذا احلكم الـذي قضـي بوقـف تنفيـذ القـرارات .  ق ٥٩لسنة 

وهذا يف التوقيت الـذي صـدر فيـه .. والصادر من احملكمة اإلدارية واجب النفاذ 

ـادي ـعـن ذات املوـضـوع  ـم ـمـن القـضـاء الـع ـو.. حـك ـا نـك ن بـصـدد حكـمـني وهـن

 .متعارضني 
أن مدينــة زويــل قــد أقامــت ضــد الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلداريــة .. فالثابــت بــاألوراق  

ع إشــكاال بطلــب إيقــاف تنفيــذه .  ق ٥٩ لســنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤العليــا فــي الطعــون أرقــام 
 .ع .  ق ٥٩ لسنة ٢٤٩٩٦لعدم جواز التنفيذ قيد  برقم 

 



 ٣٢٤

  أوضحت من خالله صراحة
بـــأن القـــرارات اإلداريـــة الموقـــوف تنفيـــذها بموجـــب ذلـــك الحكـــم وعلـــي األخـــص منهـــا القـــرار 

ـقــد ـتــم ..  اـلــذي حـــازت بموجـبــه مديـنــة زوـيــل االرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦
 .تنفيذها بالفعل قبل صدور الحكم 

 وهو ما كان جيب معه علي هذه احملكمة 
 الحــال إـلـي مــا كاـنـت علـيـه أو إعــادة تســليم األرض أن تقضــي بشــكل صــريح وواضــح بإعــادة

 .من مدينة زويل إلي أي جهة أخري 

 وهو ما مل تقضي به تلك احملكمة 
بما ال يجوز معه تنفيذ هذا الحكم وسـلب حيـازة مدينـة زويـل لـألرض دونمـا نـص صـريح فيـه  
 .بذلك 

 ومع ذلك 
 ..  المقام منها والمشار إليه سلفا ورغم أحقية مدينة زويل فيما أبدته من أسباب في اإلشكال 

فــإن ذلــك بمفهــوم .. إال انــه فــي حــال إصــدار المحكمــة اإلداريــة العليــا حكمــا بــرفض هــذا اإلشــكال 
يعتبـر ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦المخالفة يعد إقرارا منها بأن قضاءها بإيقـاف تنفيـذ القـرارات ومنهـا القـرار 

 .من مدينة زويل حكما سالبا لحيازة األرض والمباني محل التداعي 

 وهو ما يوضح وجبالء 
مدي التعارض بين ذلك الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا وبين الحكم الصـادر مـن  

بمـا يبـرر .. القضاء المدني الذي أكد علي أحقية مدينة زويل في حيازة األرض ووضع يـدها عليهـا 
 .هن للمدينة التقدم لعدالة المحكمة الدستورية بطلبها الرا

 نا يبني مدي الرتابط والتعارض بني احلكمني الصادرينمن ه
ا ـمــا ـفــإذ.. عـــن موضـــوع واحـــد احـــدهما مـــن القضـــاء العـــادي والـثــاني مـــن القضـــاء اإلداري  

الـدعوى ظـر ويجب أخـذها فـي االعتبـار أبـان ن األخرى التي تفرض نفسها دالئلأضفنا إلي ذلك ال

ـة  ـي تؤكــد وجــوب الماثـل ـب الحكــم اوالـت ـك الصــادر مــن تغلـي ـي ذـل لصــادر مــن القضــاء المــدني عـل

 :لك علي النحو التالي القضاء اإلداري وذ

 

 



 ٣٢٥

 ٢٢٣ثبوت حجية القرار الصادر من نيابة األموال العامة يف احملضـر قـم : دليل األول ال

 حبفظ بالغ الرتبح واإلضرار باملال العـام ٢٠١١ لسنة ٤٣ املقيد برقم ٢٠١١لسنة 

لقيامهما بالتنازل عـن األرض .. ل واملؤسسة املنشئة هلا املقدم ضد جامعة الني

وهذه احلجية تؤكد صحة التنـازل بكافـة اآلثـار املرتتبـة .. والتجهيزات واملبني 

واجلدير بالذكر أن هذا البالغ والقرار الصادر بشـأنه .. عليه بقرار جنائي نهائي 

وهـذا التنـازل . .. .مل يعرض أمام احملكمة اإلدارية العليا وأخفـي عنهـا عمـدا 

الذي حاز حجيته يكون من شأنه ترجيح تنفيذ احلكم الصادر من القضاء املدني 

علي احلكم الصادر مـن احملكمـة اإلداريـة العليـا يف الشـق املسـتعجل فضـال عـن 

 ..مشروعية مطلب املدينة بوقف التنفيذ يف الشق املستعجل بالدعوى املاثلة 

 إلجراءات اجلنائية علي أن  من قانون ا٤٥٦حيث نصت املادة 
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضـوع الـدعوى الجنائيـة بـالبراءة أو  

باإلدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنيـة فـي الـدعوى التـي لـم يكـن قـد فصـل فيهـا نهائيـا 
فاعلهـا ، ويكـون للحكـم بـالبراءة هـذه القـوة فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القـانوني ونسـبتها إلـي 

 وال تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا علي أن .. سواء بني علي انتفاء التهمة أو لعدم كفاية اإلدانة 
 .الفعل ال يعاقب عليه القانون 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٩كما نصت املادة 
قامـــة الـــدعوى تصـــدر أمـــرا بـــذلك وتـــأمر إذا رأت النيابـــة العامـــة بعـــد التحقيـــق أنـــه ال وجـــه إل 

بــاإلفراج عــن المــتهم المحبــوس مــا لــم يكــن محبوســا لســبب أخــر ، وال يكــون صــدور األمــر باألوجــه 
 .......إلقامة الدعوى في الجنايات إال من المحامي العام أو من يقوم مقامه 

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا اخلصوص أن 
ى الجنائية الذي يحوز الحجية التي تمنع من العودة إلـي الـدعوى األمر باألوجه إلقامة الدعو 

العموميــة هــو الــذي تصــدره ســلطة التحقيــق بعــد اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق وأنــه يجــوز أن 
 .يستفاد هذا األمر استنتاجا من تصرف أو إجراء أخر يدل عليه 

 )٢٩/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 العبرة في تحديد طبيعة األمر الصادر من النيابة بحفظ األوراق هي بحقيقة الواقع ال بما  



 ٣٢٦

فــإذا قامــت النيابــة بــأي إجــراء مــن إجــراءات تــذكره النيابــة عنــه أو بالوصــف الــذي يوصــف بــه ، 

فإن األمر الصادر يكـون قـرارا باألوجـه إلقامـة  – كما هو الحال في الدعوى المطروحـة -التحقيق 

 .لدعوى ولو جاء في صيغة األمر بالحفظ ا

 )٢٩/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ١٥ لسنة ١١١٣٥الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩٩ق جلسة ٦٠ لسنة ٩١٦٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 من قانون العقوبات تنص علي أن ) ب( مكرر١١٨وكانت املادة 
تالس المــال ـبـاب اخــ(يعـفـي مــن العقوـبـات المقــررة للجــرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذا الـبـاب 

ـكـل مـن ـبـادر مـن الشــركاء فـي الجريـمـة مـن غـيـر المحرضــين ) العـام والـتـربح واألضـرار بالـمـال العـام
 .علي إرتكابهما بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها 
ل صـدور ويجوز اإلعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل اإلبالغ بعد اكتشاف الجريمـة وقبـ

 .الحكم النهائي فيها 
وال يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقـا للفقـرتين السـابقتين فـي الجـرائم المنصـوص 

 . مكررا إذا لم يؤد اإلبالغ إلي رد المال موضوع الجريمة ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢عليها في المواد 

  هذا وبتطبيق مجلة املفاهيم القانونية والقضائية أنفة البيان

 علي أوراق وواقعات التداعي يتجلى واضحا أنه 
 لســـنة ٤٣ المقيـــد بـــرقم ٢٠١١ لســـنة ٢٢٣ تـــم تقـــديم الـــبالغ رقـــم ٢٠١١فـــي غضـــون عـــام 

وضــد المؤسســة ) القــائمين عليهــا(ضــد جامعــة النيــل الخاصــة ..  إلــي نيابــة األمــوال العامــة ٢٠١١
واتهامهمــا بــالتربح واإلضــرار ) .. ورةالمنشــئة للجامعــة المــذك(المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي 

) والمملوكـة للدولـة(بالمال العام وذلك الستيالئهما علـي األرض والمبـاني والتجهيـزات محـل التـداعي 

 !!. �O�P�;�K�����Q�A) مخالف للقانون(بغير وجه حق وبغرض 

 ومن ثم 

 من قانون العقوبات ) ب( مكرر ١١٨وحيث أنه طبقا للمادة 

 حقه يف جرائم األموال إذا قام برد املال املرتبح بهفإن املشكو يف 

 أو املستويل عليه يتم إعفائه من العقوبة 
 إذ أن جامعة النيل الخاصة والمؤسسة المنشئة .. وهو ما حدث في البالغ المشار إليه سلفا  



 ٣٢٧

 غـيـر ـقـد آـلـت إليهـمـا بطرـيـق.. لهــا يعلمــان يقيـنـا ـبـأن األرض والمـبـاني والتجهـيـزات محــل الـتـداعي 

ومـن ثـم فـإن جريمـتـي  .. مشـروع وبالمخالفـة للقـانون والدسـتور وبموجـب قـرارات معدومـة وباطلـة
 .التربح واإلضرار بالمال العام ستطالهما وتنعقد في حقهما 

 ومن هنا 

 بادرت املؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالتنازل عن األرض

 املمنوح هلا حق انتفاع عليها 

 وكذا 

 درت حنو التنازل عن املباني والتجهيزات با

 التي قامت بها وزارة االتصاالت 

 علي تلك األرض 
قـررت نيابـة األمـوال العامـة العليـا حفـظ .. وبالبناء علي هذا التنازل النهائي الغيـر مشـروط  

.. ولة البالغات المقدمة ضد المؤسسة المذكورة وجامعة النيل لثبوت رد األموال المستولي عليها للد
 .وهذا القرار الجنائي أصبح نهائيا باتا لعدم الطعن عليه بثمة مطعن 

 ومن ثم 

 فهو حائز حلجيته يف إثبات صحة التنازل الذي مت مبعرفة املؤسسة املذكورة 

 وسريان مفعوله بكافة أثاره 

وهذه احلجية متنع أي جهة قضائية من إعادة حبث هذا التنازل ومناقشته مرة 

 .أخري 
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 : احلقيقة األويل 

ـيد   ـؤال الـس ـه بـس ـادق / أـن ـد امحــد ـص ـن حمـم ـاالت .. أـمي ـل وزارة االتـص وكـي

 :وتكنولوجيا املعلومات أقر مبا مفاده 
عي مــــن هيـئـــة المجتمعــــات العمرانـيـــة الجدـيـــدة إـلـــي وزارة أن تخصــــيص األرض محــــل الـتـــدا -١

 وليس جامعة خاصة  كان بهدف إنشاء جامعة أهلية ٢٠٠٢االتصاالت في غضون عام 

 ٣٢٥ مليـون جنيـه وكـذا تكـاليف المبـاني والتجهيـزات بمبلـغ ٦٣تم سداد قيمة األرض وقدره  -٢



 ٣٢٨

تنســــيق مــــع وزارـتـــي المالـيـــة ملـيـــون جنـيـــه مــــن الموازـنـــة االســــتثمارية ـلـــوزارة االتصــــاالت وبال
 .والتخطيط 

ٕإن إنشــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير والتعلــيم التكنوـلـوجي كــان بهــدف إنشــاء وادارة جامعــة  -٣
 .وليس الخاصة النيل األهلية 

 ٢٥٥أن الـقــرار الجمهــوري رـقــم ) وكيــل وزارة االتصــاالت(أقــر المســـئول ســالف اـلــذكر كمــا  -٤
قـد تفـرد بـأن أشـار فـي ديباجتـه إلـي .. الخاصـة  الصـادر بإنشـاء جامعـة النيـل ٢٠٠٦لسـنة 

 . بشأن قواعد التصرف بالمجان في أراضي وعقارات الدولة١٩٥٨ لسنة ٢٩القانون 

وـهــو أـمــر يـخــالف الـقــانون ذـلــك أـنــه ال يـجــوز تخصـــيص أراضـــي وعـقــارات الدوـلــة إـلــي 

 .الجامعات الخاصة 
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وأردف مقررا بأن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي قامت بالتنـازل عـن األرض  −٦
لحـــين تصـــحيح جامعـــة النيـــل الخاصـــة أوضـــاعها .. والتجهيـــزات والمبـــاني لصـــالح الدولـــة 

  .القانونية

و�T���E.. قرر بأن األرض والمباني والتجهيزات مملوكة ملكية خالصة للدولـة .. وأخيرا  −٧
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 وملا كان ذلك 
وكيـــــل وزارة االتصـــــاالت يتضـــــح أن الدولـــــة ممثلـــــة فـــــي وزارة / ومـــــن جملـــــة أقـــــوال الســـــيد  

لتــــي قامــــت بســــداد كامــــل ثمــــن األرض محــــل التــــداعي وكــــذا قامــــت بإنشــــاءات االتصــــاالت هــــي ا
 . مليون جنيه وذلك كله بغرض إنشاء جامعة أهلية ٣٢٥وتجهيزات عليها بقيمة 

 إال أن هذا الغرض قد خولف 
وقامـــت المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي بإنشـــاء جامعـــة خاصـــة بالمخالفـــة  

 .سي للقانون ولنظامها األسا

 لذلك 
ولعلمهــــا اليقيـنـــي ـبـــأن ثمــــة عــــوار ـقـــد شــــاب اتصــــالها ـبـــاألرض والمـبـــاني والتجهـيـــزات أنفــــة  

��–�1و��8��7א'�6�0א��4�5–(��$��و1@/��.. فقد بادرت نحو التنازل عنها .. الذكر 
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 تنازلوهو األمر الذي يقطع بصحة ال

الذي قدم مـن المؤسسـة المـذكورة وسـريانه بكافـة أثـاره والـذي ابتنـي عليـه قـرار نيابـة األمـوال  
 .العامة العليا بحفظ البالغ 

 احلقيقة الثانية 

رئـيس أمنـاء املؤسسـة املصـرية لتطـوير .. عقيل حامد بشري / وبسؤال السيد  

 :التعليم التكنولوجي أكد علي ما يلي 
 وتـم تخصـيص قطعـة ٢٠٠٠أحمـد زويـل عـام / امعة تكنولوجية بدأت مع دأن فكره إنشاء ج - أ

ولكنهــا ـلـم ـتـتم .. وـتـم وضــع حجــر األســاس لـهـا ..  ـفـدان لهــذا الـغـرض ٣٠٠أرض مســاحتها 
 .ألسباب ال يعلمها 

) وزـيـر االتصــاالت آـنـذاك(أحمــد نظـيـف / فـقـد ـتـم االتـفـاق فيمــا ـبـين الســيد .. ٕوازاء مــا تـقـدم  - ب
علـي أن تتـولي وزارة االتصـاالت إنشـاء هـذه ) رئـيس الـوزراء آنـذاك(عاطف عيد / مع السيد 
 .الجامعة 

 ومن ثم 
.. ٕتــم إنشــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي بغــرض إنشــاء وادارة الجامعــة  

 .احمد نظيف / ومن ضمن مؤسسيها والذي يحمل رقم واحد في المؤسسين هو السيد 

أن المؤسســة أو الجامعــة ـلـم تتســلم ـبـ..  وأـقـر المــذكور صــراحة -ج

وـلـم تمــارس الجامعــة .. األرض والمـبـاني فعلـيـا حـتـى تاريخــه 

 .ثمة نشاط بها 
 مليـون ٦٣( وأضاف مؤكدا علي أن وزارة االتصاالت هي التي قامت بسـداد كامـل ثمـن األرض -د

ا أن دونمــ)  ملـيـون جنـيـه٣٢٥(كمــا قامــت ـبـأداء تكــاليف إنشــاء المـبـاني والتجهـيـزات ) جنـيـه 
 .تتكلف المؤسسة برئاسته ثمة أموال في ذلك 

أن أعضاء مجلس أمناء جامعة النيـل هـم أنفسـهم أعضـاء مجلـس أمنـاء ..  وأردف موضـحا -هـ

 ) .ياسين منصور/ محسن بليغ ، مهندس / د(المؤسسة رئاسته مضافا عليهم 

 منوح لها علي األرض  أن المؤسسة رئاسته قد تنازلت نهائيا بغير شروط عن حق االنتفاع الم-و
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 .والمباني محل التداعي  

 ٢٠١١ لسنة ٣٥٦ ، ٣٠٥وانه بصدور القرارين 

مجـلــس اـلــوزراء بالموافـقــة عـلــي هـــذين التـنــازلين ة اســــمــن رئ 

باتـــت المؤسســـة رئاســـته وجامعـــة النيـــل الخاصـــة منبتـــة الصـــلة 

تمامـــا بهـــذه األرض وتـلــك المـبــاني وللدوـلــة الحـــق ـفــي التصـــرف 

  .فيها كيفما تشاء
 هذا 

ومــن جملــة أقــوال رـئـيس مجلــس أمنــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنولــوجي يتأكــد  
وأن .. وبحـــق أن جامعـــة النيـــل الخاصـــة لـــم تتســـلم األرض والمبـــاني أو تمـــارس ثمـــة نشـــاط عليهـــا 

قـــد تنازلـــت عنهـــا بمحـــض إرادتهـــا لعـــدم قانونيـــة ) المؤسســـة المـــذكورة(صـــاحبة حـــق االنتفـــاع بهمـــا 
إضــافة إلــي إقــراره صــراحة .. فضــال عــن عــدم ممارســة الجامعــة ثمــة نشــاط بهــا .. ها عليهــا وضــع

بانقطـــاع صـــلة المؤسســـة رئاســـته وجامعـــة النـيــل الخاصـــة عـــن األرض والمـبــاني وأحقـيــة الدوـلــة فـــي 
 .التصرف فيهما كيفما تشاء 

 وهو األمر الذي يؤكد 
عليه قرار نيابة األموال العامة العليـا صحة ونفاذ التنازل الصادر عن المؤسسة والذي أنبني  

 .بحفظ البالغ المقدم ضدها وضد جامعة النيل الخاصة 

 : احلقيقة الثالثة 

مفتش مباحث األموال العامة بـإدارة .. ة نعبد الظاهر عجي/ أن السيد العقيد  

.. قـد أجـري حترياتـه حـول الواقعـة .. مكافحة جرائم االختالس واإلضرار باملال العـام 

 وأفادت بأنه 
وزـيـر (طــارق كاـمـل / والســيد ) رـئـيس اـلـوزراء األســبق(أحـمـد نظـيـف / قـد ثـبـت ارتـكـاب الســيد  

وهـو مـا أضـر .. للعديد مـن المخالفـات الماليـة فـي إنشـاء جامعـة النيـل الخاصـة ) االتصاالت آنذاك
 والبنـــاء وقـــد تمثلـــت هـــذه األضـــرار فـــي تحمـــل الـــوزارة تكـــاليف األرض.. بـــأموال وزارة االتصـــاالت 

 .واإلنشاءات والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل الخاصة وذلك بالمخالفة للقانون 
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 ومن ثم 
يتجلـــى ظـــاهرا أن تنـــازل المؤسســـة المصـــرية لتعلـــيم التطـــوير التكنولـــوجي عـــن األرض أنفـــه  

 قــد أنقــذ أنفــي اـلـذكر وغيــرهم مــن القــائمين.. اـلـذكر بمــا عليهــا مــن مبــاني وتجهـيـزات لصــالح الدوـلـة 
.. محقـق بـال جـدال فـي حقهـم .. علي جامعة النيل الخاصة من براثن اتهام باإلضرار بالمال العـام 

 بقـرار جنـائي نهـائي -حيث استندت النيابة في حفـظ الـبالغ ضـدهم علـي هـذا التنـازل الـذي قطعـت 
 . بصحته ونفاذه –حائز لحجيته 

 :احلقيقة الرابعة 

ر يـتقر.. العامة العليا يف البالغ أنف الـذكر فقد ورد إبان حتقيقات نيابة األموال  

 :فحص هيئة الرقابة اإلدارية الذي انتهي إيل ما هو ملخصه 
أحمـد نظيـف / قـام السـيد .. زويـل /  وعلـي ضـوء عـدم إتمـام مشـروع د٢٠٠١أنه فـي خـالل  

) عــاطف عبيــد آنــذاك/ الســيد (بطــرح بــديل علــى رئاســة مجلــس الــوزراء ) وزيــر االتصــاالت آنــذاك(
 .بإنشاء جامعة أهلية مصرية 

 كما أفاد التقرير صراحة 

بأنــــه وتجــــدر اإلشــــارة إلــــي أن جامعــــة النيــــل الخاصــــة لــــم  

تســــتغل األرض والمـبــــاني المقاـمــــة عليهــــا حـتــــى تاريخـــــه وـقــــرار 

 .الجامعة حاليا بالقرية الذكية 
 ومما تقدم 

ـقـائم عـلـي ســند . وجي يضــحي التـنـازل المـبـرم مــن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـ 
صــــحيح فالثابــــت أن كاـفــــة اإلجــــراءات التــــي اتخـــــذت حيــــال هــــذه األرض معيـبــــة وباطلــــة ومخالـفــــة 

فضـــال عـــن أن األرض والمبـــاني والتجهيـــزات هـــي ملـــك خـــالص للدولـــة ال يجـــوز منحـــه .. للقـــانون 
ارس إضافة إلي أن هذه الجامعة لم تتسـلم هـذه األرض وتلـك المبـاني ولـم تمـ... لجامعة خاصـة 

 .عليهما ثمة نشاط حتى تاريخه 

 مجاع ما تقدم 
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.. حدا بنيابة األموال العامة العليا نحـو اتخـاذ هـذا التنـازل سـندا وركيـزة لقرارهـا بحفـظ الـبالغ  
تلـك الحجيـة التـي .. ذلك القرار الجنائي النهائي الحائز لحجيته في ثبوت صحة هـذا التنـازل ونفـاذه 

 .إعادة مناقشة صحة التنازل المشار إليه تمنع أي جهة قضائية أخري من 

 ملا كان ذلك 
وـمـا أســفرت عـنـه .. وحـيـث أن اـلـبالغ أـنـف اـلـذكر وتحقيـقـات نياـبـة األمــوال العاـمـة العلـيـا فـيـه  

لـم .. وكذا القرار النهائي الصادر من النيابة بشأنه .. هذه التحقيقات من إثبات للحقائق أنفة الذكر 
األمر الذي يجـب معـه تغليـب الحكـم المـدني الـذي مـنح الحـق .. ة العليا يطرح أمام المحكمة اإلداري

 .لمدينة زويل في حيازة األرض والمباني دونما منازع لثبوت عدم أحقية جامعة النيل فيها تماما 

رئـيس /  الصـادر مـن السـيد ٢٠١٢ لسـنة ١٦١أن القرار بقانون رقم  : ثانيلدليل اال

لعلوم والتكنولوجيـا ومنحهـا األرض واملبـاني اجلمهورية بإنشاء مدينة زويل ل

حمل النزاع كمقر هلا قد أنشأ مركزا قانونيا جديـدا للمدينـة علـي هـذه األرض 

تعرض إليه أيـا مـن احملكمتـني مصـدرتي احلكمـني املتعارضـني تواملباني ومل 

وأن االعتصام أيضا بوجـود هـذا القـرار بقـانون وحنـن بصـدد .. نزاع حمل هذا ال

كام فإمنا ليؤكد ترجيح احلكـم الصـادر مـن القضـاء املـدني عـن احلكـم تنازع أح

وليؤكد أيضا مشـروعية .. الصادر من احملكمة اإلدارية العليا يف الشق املستعجل 

 .مطلبنا يف الشق املستعجل بوقف التنفيذ واملزيل بدعوانا املاثلة 

 :وحيث أن املركز القانوني أو احلق املكتسب يعرف بأنه 
 .الشرعي الذي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية الوضع 

 وقد اجته الفقهاء حول مسألة تعريف احلق املكتسب أو املركز القانوني إيل اجتاهني 

 : االجتاه األول 
ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــام القضـــاء كالفقيـــه  
Planiol والعميد Ripert .  

 : اه الثاني واالجت
حاول تحديد تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الـذي ال يجـوز للقاضـي أن يمسـه بسـوء  

 .أو يسلبه من صاحبه 
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 وميكن تعريف احلق املكتسب يف القانون اإلداري بأنه .. هذا 
 .وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون  

 :ان واملراكز القانونية نوع

  :النوع األول 
المراكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن  

 .مضمون المراكز القانونية محدد بإجراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة 

 : النوع الثاني 
ـلـــة عـلـــي طابعهــــا مراكــــز قانونـيـــة فردـيـــة ، يطـلـــق عليهــــا المراكــــز القانونـيـــة الشخصــــية للدال 

 .الشخصي 

 : واخلالصة 
أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  

 .لألسانيد والقوانين 

 ملا كان ذلك
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم الفقهيــة والقضــائية أنفــة البيــان علــي واقعــات النــزاع الــراهن يتجلــى  
ض الجدلي بـأن كافـة الحقـوق التـي اكتسـبتها مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا أنه علي الفر.. ظاهرا 

 ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥عـلـــي األرض والمـبـــاني محــــل الـتـــداعي بموجــــب الـقـــرارات اإلدارـيـــة أرقــــام 
 ـقـد بطـلـت أو أوـقـف تأثيرهــا بموجــب حكـم المحكـمـة اإلدارـيـة العلـيـا ـفـي الطـعـون ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦
 . ق ٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣، ٤٥٢٤أرقام 

 إال أن
فـقـــد أنشــــأ حـقـــا ..  الصــــادر مــــن رـئـــيس الجمهورـيـــة ٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  

 .مكتسبا ومركزا قانونيا جديدا للمدينة علي أرض ومباني النزاع 

 ذلك أن
هـــذا القـــرار بقـــانون منبـــت الصـــلة تمامـــا عـــن كافـــة القـــرارات اإلداريـــة الســـابقة والتـــي أوقـــف  

 المشــار إلـيـه وـلـم يكــن مترتـبـا عليهــا حـتـى يمكــن القــول ـبـأن مــا بـنـي عـلـي باطــل فهــو تنفـيـذها ـبـالحكم
فإن القـرار بقـانون المـذكور لـم يصـدر مترتبـا عليهـا وال .. فعلي فرض بطالن تلك القرارات .. باطل 

 بل صدر مستقال قائما بذاته وأنشأ حقا قانونيا مكتسبا جديدا للمدنية ال .. معتكزا علي ما جاء بها 
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 .يجوز المساس بها 

  بشأن اهليئات العامة علي أن ١٩٦٣ لسنة ٦١قد نصت املادة األويل من قانون ف
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو  

 .خدمة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية 

 كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 
 :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

 .ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله  -٤

 دتنيونفاذا لصريح هاتني املا

نـصـت  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١رـئـيس الجمهورـيـة القــرار بـقـانون رقــم / فـقـد أصــدر الســيد  

 مادته األويل علي أن 
تنشــأ مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عامــة  

.. مقرهــا الشــيخ زاـيـد ) مشــروع مصــر القــومي للنهضــة العلمـيـة(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 

 وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وحقا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع 
 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 

 وهذا هو
 بتنفيـذ حكـم منبـت الصـلة تمامـا عنـه وعـن المركز القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به 

 .سبب اكتسابه 
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 ذلك أنه
من األصول والثوابت ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها فهذا مـا تقضـي بـه  

كمـــا ال يتفـــق .. العداـلــة ويســـتلزمه الصـــالح العـــام إذ ـلــيس مـــن العـــدل فـــي شـــيء أن تتهـــدد الحقـــوق 
 .قة واالطمئنان علي استقرار حقوقهم والصالح العام أن يفقد الناس الث

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 (

 ملا كان ذلك
   ، ٤٥٢٤ تقدم يتجلى ظاهرا وبحق أن الحكم الصادر في الطعون أرقام ومن جماع ما 
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 
 يكون لهذا الحكم ثمة تأثير أو مساس بمركـز قـانوني  أنالوحإال أنه ال يجوز بحال من األ 

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

رئـيس اجلمهوريـة / ومن الظروف اجلديدة أيضا أنه بإصدار السـيد  : لثلثاادليل ال

التكنولوجيـا  باتت مدينة زويل للعلوم و٢٠١٢ لسنة ١٦١القرار بقانون رقم 

هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة ال جيوز املساس بأمواهلا وأمالكها العامة أو 

 بفقرتها ٨٧التنفيذ عليها وفقا لصريح القانون املدني وعلي األخص منه املادة 

وهو األمر الذي من أجله أيضا يعتصـم املـدعي بطلـب احلكـم بصـفة الثانية 

ويؤكـد .. من احملكمة اإلداريـة العليـا مستعجلة بوقف التنفيذ للحكم الصادر 

أيضا مطلبه برتجيح احلكم الصادر من القضاء املدني عن احلكـم الصـادر مـن 

فيما خيص جمـال التفضـيل بـني املـال العـام واملـال .. احملكمة اإلدارية العليا 

 .اخلاص 

  من التقنني املدني علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
والمنقـــوالت التـــي للدوـلــة أو لألشـــخاص االعتبارـيــة العامـــة ، تعتـبــر أمـــواال عامـــة ، العقـــارات  -١

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قـرار مـن الـوزير 
 .المختص
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 .وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم  -٢

 وفيما تقدم استقر الفقه علي أن 
 واألشــخاص االعتبارـيـة العامــة التابعــة لهــا بالنســبة لألمــوال العامــة المملوكــة الدوـلـة الوطنـيـة 

ألن المـال العـام ال يجـوز ..  من القانون المدني ٨٧/٢لها ال يجوز التنفيذ ضدهم وذلك وفقا للمادة 
فالتنفـيـذ عـلـي األمــوال المملوكــة للدوـلـة ـيـؤدي .. التصــرف فـيـه وـلـذلك يكــون التنفـيـذ علـيـه غـيـر جــائز 

 . اإلخالل بهيبة الدولة ويمس الثقة المفروضة فيها إلي
 ١٧٦ ص ٢٨١ طريـق التنفيـذ بنـد – ، عبد الحميد أبـو هيـف ١١٢ ص ١٣٤بند .. محمد حامد فهمي (

 ) ا وما بعده٢٣٦ ص ٢١١ ، أحمد أبو الوفا بند ١٢ ص ١٣نظام التنفيذ بند .. ،عبد الباسط الجميعي 

  كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص
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 
بـذلك تعتبـر األرض موضـوع إجــراءات الحجـز مـن األـمـوال العامـة فـال يجــوز الحجـز عليهـا ماداـمـت 

 .ا للمنفعة العامة محتفظة بتخصيصه
 )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 " 
ة العامـة وذات القـرار ـمـنح للمدينـة مركـزا رئيســيا لهـا هـو مديـنـة ومنحهـا الشخصـية االعتبارـيـ 

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

 وهو ما يضحي ظاهرا معه
وأموالهــا وأمالكهــا مــن عـقـارات أو .. وبالضــرورة أن باـتـت المديـنـة هيـئـة عامــة تابعــة للدوـلـة  

 .  عامة منقوالت هي أمالكا

 واألمالك العامة
ذلك أنها .. المساس بها ال يجوز بأي حال من األحوال التنفيذ عليها أو الحجز عليها أو  

 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 
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 وهو ما يقطع
ع ال يمكـن . ق٥٩ لسـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤بأن الحكم الصـادر فـي الطعـون أرقـام  

وال يجـــوز أيضـــا االســـتيالء عـلــي .. فها الجدـيــد كهيـئــة عامـــة تنفـيــذه عيـنــا وجـبــرا عـلــي المديـنــة بوصـــ
 .أمالكها العقارية أو المنقولة أو الحجز عليها بوصفها أمالكا عامة 

 ومن ثم 
وحيث أن هذا الظرف والوضع القانوني الجديد لم يكـن تحـت نظـر المحكمـة مصـدرة الحكـم  

 .الحكم المشار إليه األمروحيث أن هذا الظرف يحول دون تنفيذ .. المشار إليه سلفا 

ملـا سـينتج ) بفرض جواز ذلـك(استحالة تنفيذ احلكم املشار إليه عينا : الدليل الرابع 

عن ذلك من أضرار باملال العام املنفق علي املدينـة وهـدم لتجهيزاتهـا التـي 

فضـال عـن خطـورة ذلـك علـي األرواح .. تكلفت أكثر من مائتي مليون جنيـه 

وـهـي .. فـيـذ أو الـعـاملني باملديـنـة أو اـجلـريان احمليـطـني ـسـواء الـقـائمني بالتن

من نـزع ) بفرض وجودها(أضرار خطرية وجسيمة ال تتناسب مع حجم املنفعة 

فضال عن تأكيد مشروعية مطلـب الطالـب بـاحلكم بصـفة .. األرض من املدينة 

مستعجلة بوقف تنفيذ احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية لعليا لوجود خطـورة 

فضـال عمـا يؤكـد مطلبنـا برتجـيح احلكـم .. ذر تداركها إذا ما مت التنفيذ يتع

الصادر من القضاء املدني علـي احلكـم الصـادر مـن احملكمـة اإلداريـة يف الشـق 

 .املستعجل 

 بداية 

 فإذا كانت املادة الرابعة من القانون املدني قد نصت علي أن 
 . عما ينشأ عن ذلك من ضرر من استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال 

 إال أن املادة اخلامسة قد نصت علي أن 
 :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

 .يصيب الغير من ضرر بسببها 
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  من ذات القانون علي أن ٢٠٣وقد نصت الفقرة الثانية من املادة .. هذا 
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 

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام حمكمة النقض علي أن 
ة علــي عقــار ممـلـوك ألحــد األفــراد جبــرا عــن صــاحبه دون اتخــاذ إجــراءات اســتيالء الحكومــ 

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 

ه مســـتحيال فعندئـــذ يســـتعاض عنـــه بـــالتعويض النقـــدي تطبيقـــا لقواعـــد لـــم يصـــبح رد هـــذا العقـــار إليـــ
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 (

 كما قضي بأن 
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 (

 وقضي كذلك بأن 
تنفيـــذ االلتـــزام تنفيـــذا عينيـــا وال يصـــار إلـــي عوضـــه أو التنفيـــذ مـــن المقـــرر أن األصـــل هـــو  

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 (

 ملا كان ذلك 
 بصفته باستالمها بتـاريخ طالب الثابت أن األرض والمباني محل التداعي حينما قام الوكان 

 كانـــــت عبـــــارة عـــــن أرض صـــــحراوية مقـــــام عليهـــــا المبـــــاني بـــــدون أي تشـــــطيبات أو ١/١١/٢٠١١
 .تجهيزات 

 ومن ثم وعلي الفور 
ديـنــة فته ـفــي إجـــراءات التشـــطيبات والتجهـيــزات الالزـمــة لبداـيــة ممارســـة المطاـلــب بصــــبــدأ ال 

 ومن أجل تحقيق هذا الغرض قام بإجراء تعديالت إنشائية وهندسية .. لنشاطها التعليمي والبحثي 
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 .في المباني 

 وذلك لتتناسب 
مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه  

 الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييرها 

 ا للعديد سأسيوذلك ت
مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاالت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـانو ، عـلـوم  

 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

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

 تمال التجهيزات هذا وباك

 باتت املدينة علي وشك البدء يف العمل 
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 

 واجلدير بالذكر 
 ـتـم نشــر عــدد واحــد وعشــرين بحـثـا علمـيـا لعلمــاء المديـنـة ـفـي أـنـه ـفـي هــذه الفـتـرة القصــيرة ـقـد 

 .الدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في ثالثة عشر مؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم 

 هذا باإلضافة 
 ٢٠١٣/٢٠١٤إلـــي أن المدينـــة أعلنـــت عـــن قبـــول أول دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي  

وهــؤالء بخــالف مــن سيحصــلون .. ـلـي ثالـثـة آالف طاـلـب وطالـبـة وبالفعــل تـقـدم إـلـي اآلن مــا يزـيـد ع
ماـئــة ـمــنهم مـمــن يتمـيــزون واـلــذين ســـيتم اختـيــار عـــدد ثالث.. عـلــي شـــهادة الثانوـيــة العامـــة هـــذا الـعــام 

 بالكفاءة 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابـت وبـال مـراء أن تلـك التجهيـزات واالعـدادات واألجهـزة والمعـدات قـد تكلفـت حتـى  

جميعهـا مـن أمـوال الدولـة وأمـوال السـادة ) مـائتي مليـون جنيـه( مليـون جنيـه ٢٠٠يد علـي اآلن ما يز
 .المتبرعين المهتمين بأمور الوطن ونهضته العلمية 
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 وليس هذا كل شيء 

 بل أن تنفيذ احلكم املشار إليه ميثل خطورة جسيمة 

 علي صحة وحياة القائمني بالتنفيذ 

 الكامل بل وباملنطقة احمليطة باملدينة ب
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 
، فضــال عــن وجــود كميــة ليســت بقليلــة ) 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 

 لذلك فإن التعامل 
بالقــائم .. مــع المدينــة بطريقــة التنفيــذ الجبــري الغاشــم ســيؤدي حتمــا لكارثــة إنســانية محققــة  

 .بالتنفيذ والمنطقة الكائنة بها المدينة بالكامل 

 أضف إيل ذلك كله 
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 

 هذا فضال 
العلمــــاء والبــــاحثين مــــن صــــفوة العقــــول والنوابــــغ الــــذين نأمــــل فــــي عــــن الســــادة المدرســــين و 

االســتفادة مــن علمهــم ونبــوغهم لتحقـيـق صــالح هــذا الــوطن بــدال مــن أن يــتم اختطــافهم لخــارج الــبالد 
 .لالستفادة منهم 

 ملا كان ذلك 

 ومن مجلة ما تقدم 
مشـار إليـه سـلفا يضحي ظاهرا وبجالء تـام تـوافر اسـتحالة قاطعـة تحـول دون تنفيـذ الحكـم ال 

 :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 

خـول ذرات التـراب إليهـا وهـذا التجهيـز تكلـف أن ثمة غـرف فائقـة النظافـة تـم تجهيزهـا لمنـع د -٢
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 .مبالغ طائلة 

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

ٕأن تجهـيـزات واعــدادات المديـنـة تكلـفـت عـلـي الدوـلـة والمتـبـرعين مــا جــاوز مــائتي ملـيـون جنـيـه  -٤
 .مهددة بالضياع 

التنفيـذ أو األشـخاص المجـاورين للمدينـة أن ثمة خطورة شـديدة علـي األرواح سـواء للقـائمين ب -٥
لوجــود عناصــر مشــعة ومــواد قابلــة لالنفجــار بــل شــديدة االنفجــار فضــال عــن مــواد حمضــية 

 .شديدة الخطورة 

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

ين ـمــن صـــفوه العقــول النابـغــة ـفــي مصــدر الـعــالم ســـيهجرون أن ثمــة مدرســـين وعلـمــاء وبــاحث -٧
 .الوطن لو تم هدم هذا الصرح 

أن الغاية من هذه المدينة وذلك المشروع ليس الربح وال االستثمار وال الكسب بأي شـكل مـن  -٨
ال .. ٕوانمــا الغــرض هــو النهــوض ـبـالتعليم والتكنولوجـيـا وهــو هــدف وطـنـي ـقـومي .. األشــكال 

 .شروع خاص قائم علي تحقيق األرباح ال أكثر يجوز هدمه لصالح م

 ملا كان ذلك 

 ومما تقدم مجيعه 
 بصـــفته وبالمشـــروع برمـتــه طاـلــبيتجـلــى واضـــحا مـــدي األضـــرار الجســـيمة الـتــي ســـتلحق بال 

وباألموال العامة وأموال المتبرعين وبمستقبل النهضة العلمية والتكنولوجيـة فـي مصـر إذا مـا تـم هـدم 
 .المنتظر منذ عقود طويلة من الزمن هذا الصرح العمالق 

 !!ويف املقابل فما هي األضرار التي قد تلحق جبامعة النيل ؟
 .فإن اإلجابة علي هذا التساؤل بمنتهي الوضوح يكون.. حسبما أسفرت األوراق والحقائق  

 ال شيء 
والدســــتور  باطلــــه ومخالفــــة للقــــانون قــــراراتفــــاألرض محــــل الـتـــداعي مخصصــــة للجامعــــة ب 

وأن اســـتمرارها علـــي هـــذه األرض هـــو أبهـــي صـــور إهـــدار المـــال .. نزع منهـــا أجـــال أم عـــاجال وســـت
 .وأنها ال تقوم باالنتفاع من هذه األرض أو استغاللها .. العام 
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 B2إذ أنها متارس نشاطها بالقرية الذكية باملبني 
 يضـر بهـا فاسـتمرارها علـي هـذا النحـو لـن..  حتـى اآلن ٢٠٠٦هذا منـذ بدايـة نشـاطها فـي  

 .في شيء 

 ملا كان ذلك 
فقــد أضـــحي ظـــاهرا أن حجـــم األضـــرار المادـيــة والمعنويــة الـتــي ســـتلحق بالمديـنــة ـمــن جـــراء  

 . ور ذكتنفيذ هذا الحكم الم

 ال تتناسب متاما 
وحجـم المنفعـة التـي قـد تعـود علـي جامـعـة النيـل الخاصـة التـي ال تمـارس نشـاطها فـي عــين  

 .لقرية الذكية ٕالتداعي وانما بمبني تابع ل

 ومن ثم 
ٕ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

 درء الضرر مقدم علي جلب املنفعة
لـــوطني القـــومي اـلــذي مـــا لبـــث وهـــذا علـــي الفـــرض بوجـــود منفعـــة مـــن هـــدم هـــذا المشـــروع ا 

 .المصريون أن يسعدوا بإنشائه حتى بات معرضا للخطر 

أن وصـول األرض واملبـاني إيل املؤسسـة املصـرية لتطـوير التعلـيم  : امسالدليل اخل

معـيـب ) بـفـرض ـصـحة ذـلـك(التكنوـلـوجي وـمـن األـخـرية إيل جامـعـة النـيـل 

 العام ومبدأ املسـاواة ومنعدم وخمالف للقانون والدستور وميثل إهدارا للمال

مـا لعدم وجود جامعة خاصة يف مصر مت منحها أمالك الدولة بـال مقابـل مثل

وهو األمـر الـذي مـن أجلـه .. ) جامعة النيل اخلاصة (دث مع هذه اجلامعة ح

أيضا نطلب برتجيح احلكم الصادر من القضـاء املـدني عـن احلكـم الصـادر مـن 

 .القضاء اإلداري يف الشق العاجل 

 ية بدا
 الصـــادر مـــن رئاســـة مجلـــس الـــوزراء ٢٠٠٦ لســـنة ٢٧٣فقـــد أشـــرنا ســـلفا بـــأن القـــرار رقـــم  

ـقـد .. واـلـذي مــنح األرض محــل الـنـزاع إـلـي المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ) آـنـذاك(
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وبالمخالفـــة للقـــانون ..  لصـــدوره مـــن غـيــر مخـــتص ١٩٥٨ لســـنة ٢٩صـــدر بالمخالفـــة للقـــانون رقـــم 
وحيـث كـان عقـد تملـك األرض الصـادر مـن ..  يؤكـد علـي أن العقـد شـريعة المتعاقـدين المدني الذي

هيـئـة المجتمعــات العمرانـيـة إـلـي وزارة االتصــاالت يشــترط عــدم التصــرف فــي األرض أو إيجارهــا إال 
 .ومع ذلك تم التصرف في األرض دون مراعاة ذلك .. بعد عشرة سنوات 

 فباإلضافة لذلك كله 
 . يخالف الدستور ويهدر مبدأ المساواة ويهدر المال العام فإن هذا القرار 

 علي أن ) الصادر يف ظله هذا القرار( من الدستور ٨فقد نصت املادة 
 .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين  

  علي أن ٢٩كما نصت املادة 
 العامــــة ، الملكـيـــة: تخضــــع الملكـيـــة لرقاـبـــة الشــــعب وتحميهــــا الدوـلـــة ، وهــــي ثالـثـــة أـنـــواع  

 .والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة 

  نص علي أن ٣٠ويف املادة 
 .الملكية العامة هي ملكية العشب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام  

  بأن ٣٣كما قالت املادة 
للملكية العامـة حرمـه ، وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون ، باعتبارهـا  

 .قوة الوطن وأساس للنظام االشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب سندا ل

  علي أن ٤٠نصت املادة .. وتتوجيا لذلك كله 
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 

 كمة الدستورية العليا يف هذا الشأن ومن أحكام احمل
 مــن الدســتور هــو عــدم التميـيـز ـبـين أـفـراد ٤٠المقصــود بالمســاواة الـتـي نصــت عليهــا المــادة  

 .الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية 
 ) ق٥ لسنة ١١٤ قضيه رقم ١٩٨٥ إبريل ١٦جلسة (

 كما قضي بأن 
 وانتهـاء بالدســتور القـائم لمـبـدأ ١٩٢٣ بدسـتور ســنة ترديـد الدسـاتير المصــرية المتعاقبـة ـبـدءا 

المساواة أمام القانون وكفالتها وتطبيقـه علـي المـواطنين كافـة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة والسـالم 
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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 (

 وقضي كذلك بأن 
مـبــدأ المســـاواة ال ينطـبــق عـلــي الحـقــوق والحرـيــات المنصـــوص عليهـــا ـفــي الدســـتور فحســـب  

 .ٕوانما أيضا علي كافة الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين 
 )الحكم السابق (

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

 كما قضي كذلك بأن 
رهينـة بشــروطها ..  مـن الدسـتور مســاواة قانونيـة ٤٠المسـاواة المنصـوص عليهـا ـفـي المـادة  

الموضــــوعية التــــي ترتــــد إلــــي طبيعــــة الحــــق الــــذي يكــــون محــــال لهــــا ، ومــــا تقضــــيه ممارســــته مــــن 
سلطة المشرع التقديريـة لمقتضـيات الصـالح العـام فـي وضـع الشـروط الموضـوعية التـي .. متطلبات 

اكز القانونية التي يتساوى بها األفراد أمام القانون بحيث يكـون لمـن تـوافرت فـيهم هـذه تتحدد بها المر
 .الشروط دون سواهم ممارسة هذه الحقوق 

 ) 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 ٣٧٢راء رقم رئاسة مجلس الوز
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وكانت الجامعة التي تم منحها حـق االنتفـاع بـاألرض محـل التـداعي بالمجـان  لما كان ذلك  
هــي جامعــة خاصــة تتلـقـي مــن الطلـبـة الملتحـقـين بهــا أالف ) إيجــار أســمي واحــد جنـيـه للـفـدان ســنويا(

 مــا يعــد معــه ضــررا جســيما بالمــال العــام أن تمــنح هــذه الجامعــة التــي تــدر وهــو.. الجنيهــات ســنويا
 .األرض والمباني المقامة عليها مجانا أو بهذا اإليجار المزعوم .. أرباحا طائلة سنويا 

 فضال عن أن ذلك يعد وبحق افتئاتا علي الملكية العامة واعتداء عليها ومنح من ال  
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وهــو ـفـي الحقيـقـة نفعــا خاصــا محضــا وال يمــت .. ق النـفـع العــام يســتحق حــق المنفعــة بهــا ـبـزعم تحقـيـ
 .بصلة للنفع العام 

أـنــه ال .. ـمــن المؤكـــد ـبــال مـــراء ـلــيس 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 
 تكلف الدولـة شـيئا بـل أن الثابـت أن وزارة االتصـاالت دفعـت ثمنـا لهـذه األرض ليتها لم ويا 

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

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

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

 .لجامعة النيل 
ومن ثم يتضح وبجالء مدي العيوب الدستورية الجسيمة التي عابت القرار المشار إليه بما  

 .ه وعدم سريان ثمة أثار له يجعله جديرا باإللغاء وعدم االعتداد ب
وممــا تقــدم جميعــه يتجـلـى ظــاهرا وبجــالء أن كاـفـة اإلجــراءات والتصــرفات الـتـي ـتـم اتخاذهــا  

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

 .إليها بأي حال من األحوال 
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بالبناء علـي مجـاع مـا تقـدم وبتطبيـق نصـوص مـواد القـانون : ا رابع

إقامة يتجلى ظاهرا أحقية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يف 

ـة  للفـصـل يف الـنـزاع الناـشـئ ـعـن وـجـود حكـمـني دعواـهـا املاثـل

يب حكم القضاء وتغل.. واملفاضلة بينهما .. نهائيني متعارضني 

 املدني األويل حبماية احليازة من القضاء اإلداري 

 بشـأن احملكمـة الدسـتورية ١٩٧٩ لسـنة ٤٧ مـن القـانون ٢٥فقد نصت املـادة  

 العليا علي أن 
 :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

ذات االختصاص القضائي ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحـد أمـام جهتـين منهـا 
 .ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 
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 وخبصوص هذه الفقرة األخرية 

  من ذات القانون علي أن ٣٢نصت املادة 
لكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الدسـتورية العليـا الفصـل فـي النـزاع القـائم بشـأن تنفيـذ  

 ) .٢٥(يين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند الثالث من المادة حكمين نهائ
 .ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين  
ولــرئيس المحكمــة أن يــأمر بـنــاء علــي طلــب ذوي الشــأن بوـقــف تنفيــذ الحكمــين أو أحـــدهما  

 .حتى الفصل في النزاع 

  علي أن ٣٤دة وكذا نصت املا
يجـب أن تكـون الطلبـات وصـحف الـدعاوى التـي تقـدم إلـي المحكمـة الدسـتورية العليـا موقـعـا  

عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضوا بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار علي األقـل 
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  صــورة رســمية مــن٣٢ ، ٣١وحســب األحــوال ، وأن يرفــق بالطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادتين 
 .الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وأال كان الطلب غير مقبول 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام احملكمة الدستورية العليا علي أن 
 –منــاط قبــول طلــب الفصــل فــي النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهــائيين متناقضــين  -١

أحـد الحكمـين صـادرا مـن أيـة جهـة مـن  هو أن يكون –وعلي ما جري به قضاء هذه الحكم 
جهـــــات القضـــــاء أو هيـئــــة ذات اختصـــــاص قضـــــائي واألخـــــر مـــــن جهـــــة أخـــــري وأن يكـــــون 

 .الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا 

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

 مـــن قـــانون ٢٥بشـــأن 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 
ري منها ، وأن يكون قد تصادما ، ليغـدو متعـذرا عقـال ومنطقـا اجتمـاع تنفيـذهما معـا ممـا أخ

يستوجب أن تتولي الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين علي أسـاس 
ـمـن قواعــد االختصــاص اـلـوالئي لتحــدد عـلـي ضــوئها أيهمــا صــدر مــن الجهــة الـتـي لهــا والـيـة 

 .هما بالتالي بالتنفيذ الفصل في الدعوى وأحق

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

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق جملـــة المفـــاهيم القانونيـــة والقضـــائية الدســـتورية أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات الطلـــب  

 :الراهن يتجلى ظاهرا أنه جديرا بالقبول شكال وموضوعا وذلك لألسباب اآلتية 

أن احلكمـني املتعارضـني حمـل هـذا الطلـب والسـابق اإلشـارة إليهمـا : ألول السبب ا

تفصيال قد تصادما علي حنو غدا متعذرا عقال ومنطقا اجتمـاع تنفيـذهما معـا 

 .مبا يستوجب تدخل احملكمة الدستورية العليا حلسم هذا التصادم 
اـلــوزراء بتـــاريخ رـئــيس مجـلــس / فالثاـبــت كمـــا أشـــرنا ســـلفا أن ثمـــة قـــرار صـــادر مـــن الســـيد  

  قد نص علي أن ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ يحمل رقم ٢٧/١٠/٢٠١١
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 ونفاذا هلذا القرار 
فقد تم تسليم مدينة زويل األرض والمباني سالفة الذكر وأصـبحت حـائزة لهـا الحيـازة الهادئـة  

 .المستقرة والعلنية 

 وعقب ذلك 

 نشأت بشأن هذه احليازة نزاعني قضائيني أمام جهتني خمتلفتني 

 قضاء املدني وهي ال: اجلهة األويل 
 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 

  إداري الشيخ زايد ٢٠١٢ لسنة ٢١٩٧وهو ما حترر عنه احملضر رقم 
.. قب قيام النيابة العامـة بـالتحقيق وجمـع االسـتدالالت والتحريـات وسـماع أقـوال الشـهود وع 

ومـنــع تـعــرض .. انتهــت إـلــي أحقـيــة مديـنــة زويــل ـفــي التمـكــين ـمــن األرض والمبــاني محـــل الـتــداعي 
جامعة النيل وجميع المشكو في حقهم في ذلك المحضر والغيـر لهـا فـي حيازتهـا لهـذه األرض وتلـك 

 .المباني 

 ثم عرض األمر علي القضاء املدني يف دعوتني 

 :الدعوى األويل 
 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 

 ٢٩/١/٢٠١٣ يف هذا التظلم جبلسة وقد قضي
 .برفضه وتأييد قرار تمكين مدينة زويل من حيازة األرض والمباني أنفة الذكر  

 :الدعوى الثانية 
  مستعجل ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار التمكين المشار إليه قيدت برقم  
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ذ ذـلـك الـقـرار ومنحهــا الحــق فــي طلـبـت مــن خاللهــا وـقـف تنفـيـ.. مقامــة مــن جامعــة النـيـل .. أكـتـوبر 
 .الحيازة لألرض والمباني أنفة الذكر 

  قضي١١/١٢/٢٠١٢وجبلسة 
وـقــد .. بــرفض هـــذا اـلــدعوى واســتمرار حـيــازة مديـنــة زويــل ـلــألرض والمـبــاني المشـــار إليهــا  

 .أصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه 

 وهذا يعني
ينــة زويــل فــي حيــازة األرض والمبــاني أن القضــاء المــدني قــد جــزم وقطــع نهائيــا بأحقيــة مد 

 .محل النزاع ووضع يدها عليها 

 أما اجلهة القضائية األخرى 

 فهي القضاء اإلداري
 الصــادر مــن رـئـيس مجـلـس ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦حـيـث أـقـيم طعــن عـلـي الـقـرار اإلداري رـقـم  

 ) .اتوغيره من القرار(الوزراء والمانح لمدينة زويل حيازة األرض والمباني محل النزاع 

 ويف هذا الطعن 
ٕواعـــادة الحـــال إـلــي مـــا كاـنــت ) والـقــرارات األخـــرى(تمـــت المطالـبــة بوـقــف تنفـيــذ ذـلــك الـقــرار  

 .أي سلب الحيازة الممنوحة لمدينة زويل بموجب ذلك القرار .. عليه 

 وبالفعل 
 ٥٩ لســـنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤قضـــت المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا فـــي الطعـــون أرقـــام  

مـع مـا يترتـب علـي ذلـك مـن .. تنفيـذ ذلـك القـرار وغيـره مـن القـرارات المطعـون عليهـا ع بوقف . ق 
 .آثار

 ومع تفسري هذه العبارة األخرية 

 مع ما يرتتب علي ذلك من أثار 
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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 وهنا 

 يتضح أن القضاء املدني منح األحقية يف احليازة ملدنية زويل 

 والقضاء اإلداري سلبها منها 
وهـو .. وهذا عين المقصود قانونـا وقضـاءا بالتصـادم بـين األحكـام بمـا تغـدو متعـذرة التنفيـذ  

 .ما يوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع 

 وقضت بأن السيما وأنها سبق 

 وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى علي سند من أن  

األحكام محل التناقض الماثل ليست أحكاما نهائية فـي موضـوع 

الدعوى ، فإنه مردود بأن األحكام الصادرة في مـادة تنفيـذ وقتيـه 

ـمـن القضــاء الـعـادي وـفـي الشــق المســتعجل ـمـن القضــاء اإلداري 

بصــدور حكــم ـفـي الموضــوع إال ٕوان كاـنـت حجيتهــا وقتـيـة ـتـزول 

أن ذلك ال يحـول دون وجـوب تنفيـذ هـذه األحكـام طالمـا صـارت 

نهائيـــة ، بمـــا مـــن شـــأنه اســـتنهاض واليـــة هـــذه المحكمـــة إلزالـــة 

التـنـاقض اـلـذي يـثـور عـنـد تنفـيـذها وتحدـيـد أي منهــا هــو الواجــب 

 .االعتداء به 
 )١٤/٤/٢٠٠٢جلسة ) تنازع( ق دستورية عليا ٢٢ لسنة ١٠القضية رقم (

  الطلب الراهن توتطبيقا لذلك علي واقعا
 ..فــاألول .. يتجلــى ظــاهرا أن كــال الحكمــين المتعارضــين محــل التنــازع قــد أصــبح نهائيــا  

 صــادر مــن :والـثـاني صــادر ـفـي مــادة تنفـيـذ وقتـيـه وـلـم ـيـتم الطعــن علـيـه ومــن ـثـم ـبـات واجــب النـفـاذ 
 . المفترض أنه واجب النفاذ المحكمة اإلدارية العليا وال مطعن عليه ومن ثم من
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 وهو ما جيعل الطلب الراهن 
مقبوال شكال وموضوعا موجبـا لتـدخل عدالـة المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي الفصـل فـي ذلـك  

 .التنازع الموضح تفصيال سلفا 

 النزاع الراهن قائم علـي األحقيـة يف احليـازة ووضـع جوهرثبوت أن : السبب الثاني 

فصل يف مسـألة احليـازة ومـدي تـوافر أركانهـا وشـروطها وحيث أن ال.. اليد 

جلهة دون أخري خيتص به القضاء املدني األمـر الـذي يوجـب مفاضـلة احلكـم 

 مستعجل أكتوبر عن احلكم الصادر من احملكمـة اإلداريـة ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠رقم 

 العليا 

 بداية 

 فإن احملكمة الدستورية العليا استقرت علي أن 
 في مجال الفصل في النزاع الذي يقوم بشـأن تنفيـذ حكمـين متناقضـين ، هذه المحكمة وهي 

إنما تفاضل بينهما أساسا طبقا لقواعد االختصاص بحيث تعتد بالحكم الصـادر مـن الجهـة التـي لهـا 
 .والية الحكم في الدعوى 

 )٥/١٢/١٩٨١بجلسة ) تنازع( ق دستورية عليا ١ لسنة ٩القضية رقم (

 كما قضت بأن 
 مناط قبول طلـب الفصـل فـي النـزاع الـذي يقـوم بشـأن تنفيـذ حكمـين نهـائيين طبقـا وحيث أن 

 لســـنة ٤٨ مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم ٢٥للبنـــد ثالثـــا مـــن المـــادة 
 هـــــو أن يكـــــون أحـــــد الحكمـــــين صـــــادرا مـــــن أـيــــة جهـــــة مـــــن جهـــــات القضـــــاء أو هيـئــــة ذات ١٩٧٩

 أخري وأن يكونا قد حسما النزاع فـي موضـوعه وتناقضـا بحيـث اختصاص قضائي واآلخر من جهة
يتعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين األحكام تنعقـد لهـذه المحكمـة 
والية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكـام أكثـر مـن جهـة مـن جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات 

د واليتهـا بالتـالي إلـي فـض التنـاقض بـين األحكـام الصـادرة مـن محـاكم االختصاص القضائي وال تمتـ
تابعة لجهة واحده منها ذلـك أن المحكمـة الدسـتورية العليـا ال تعتبـر جهـة طعـن فـي هـذه األحكـام وال 
اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمـا العوجاجهـا وتصـويبا 

 يقتصــر بحثهــا علــي المفاضــلة بــين الحكمــين النهــائيين المتناقضــين علــي أســاس مــن ألخطائهــا بــل
 قواعد االختصاص الوالئي لتحدد علي ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها والية الفصل في 
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 الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ 
 )١٣/١/٢٠٠٢جلسة ) تنازع( ق دستورية عليا ٢٣ لسنة ٢الطعن رقم (

 ا كان ما تقدم وحيث أنه مل
وكان الثابت وال شك أن االختصاص األصيل في الفصل في منازعات الحيازة موكـول إلـي  

 .القضاء المدني سواء أكان قضاءا مستعجال أم عاديا 

  اخلصومة ففي وسع طريف
فتصـــدر حكمـــا .. أن يلجـــأ إـلــي المحـــاكم المدنيـــة لتفصـــل فـــي موضـــوع النـــزاع عـلــي الحـيــازة   

ما يحمل من صيغة تنفيذية تلزم النيابة العامة ورجال الضبط بتنفيـذ األحكـام الصـادرة واجب التنفيذ ل
 .من الجهات القضائية 

 وحيث أن القانون املدني
وقـد عـالج فـي الفـرع .. وأهمها حق الملكيـة .. قد تناول في القسم الثاني منه الحقوق العينية   

 ٩٤٩أسـباب كسـب الملكيـة وذلـك فـي المـواد السابع مـن الفصـل الثـاني موضـوع الحيـازة كسـبب مـن 
 .وما بعدها 

 فتكلم عن 
  ACTION POSSESSOIREDثـم فـي دعـاوى حمايـة الحيـازة .. 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

 ومما ال شك فيه 
محلـــه القـــانون المـــدني وقـــانون .. 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 .  

 ملا كان ذلك 
وبالبناء علي جماع مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا أن االختصـاص بـالنظر والفصـل فـي منازعـات  

 .الحيازة بكافة أنواعها محصورا في محاكم القضاء المدني دون غيرها 
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 فإذا ما تعرضت حمكمة القضاء اإلداري 
 بشكل غير مباشر كـان حكمهـا بـاطال ومعيبـا ومغتصـبا الختصـاص إلي مسألة الحيازة ولو 

 .منوط بالقضاء المدني 

 ومن ثم 
ٕواذ أوضــحنا ســلفا أن لــب وأســاس النــزاع الــراهن بــين مدينــة زويــل وجامعــة النيــل هــو نــزاع  

 .علي حيازة األرض والمباني أنفة الذكر 

 وقد فصل يف هذه املسألة 
 مســتعجل أكتــوبر ٢٠١٢ لســنة ٣٠٠ فــي اـلـدعوى رقــم الحكــم الصــادر مــن القضــاء العــادي 

 مســتعجل أكتـوبر اللـذين أجمـعـا علـي أحقيـة مديـنـة زويـل فـي حـيـازة ٢٠١٢ لسـنة ٢٧٥والـدعوى رقـم 
 .هذه األرض والمباني ووضع يدها عليها 

 ليس هذا فحسب 
 بــل ومنــع تعــرض جامعــة النيــل أو غيرهــا لهــا فــي هــذه الحيــازة المتــوافر بهــا جميــع أركانهــا 

 .وشروطها 

 هذا 

 وحيث أن احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية العليا 
األمـــر الـــذي يوجـــب تغليـــب حكـــم محـــاكم القضـــاء المـــدني .. يتعـــارض ويتنـــاقض مـــع ذلـــك  

صـــاحبة الوالـيــة األصـــلية عـلــي منازعـــات الحـيــازة عـلــي ذـلــك الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة اإلدارـيــة 
 .العليا

 وبذلك 
مقــدم مــن مدينــة وزيــل إلــي عدالــة المحكمــة الدســتورية العليــا المــوقرة يكــون الطلــب الــراهن ال 

 .قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون 
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 وختاما 

جتدر اإلشارة إيل أن الدفع املبدي من جامعة النيل اخلاصة بعدم قبـول 

 بأن احد احلكمني املتعارضـني – خمالف لألوراق –الدعوى الراهنة بزعم 

ـذا الط ـب حمــل ـه ـذه .. ـل ـد مت تنفـي ـم (ـق ـم رـق ـنة ٣٠٠احلـك  ٢٠١٢ لـس

هو دفع خمـالف للحقيقـة واألوراق ومبـدي علـي حنـو ) مستعجل أكتوبر

 مرسل دون دليل مبا جيدر معه إطراحه  
وذلك أن الثابت أن تمكين وتسليم األرض والمباني محل النزاع لمدنية زويل للعلوم  

رئيس مجلس الوزراء بتاريخ / ادر من السيد قد تم تنفيذا للقرار الص.. والتكنولوجيا 
  .٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ والرقيم ٢٧/١٠/٢٠١١

 وهذا القرار بدوره صادر بناء علي تنازل جامعة النيل اخلاصة 

 واملؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن األرض واملباني آنفة الذكر 

 جلهة اإلدارية ا بعدم مشروعية كافة القرارات الصادرة من اموإقراره

 لتصل األعيان املذكورة إليهما 
وهــذا التـنـازل اـلـذي اتخــذت مـنـه نياـبـة األمــوال العامــة ســندا وركـيـزة لـقـرار جـنـائي نهــائي ـبـات   

فـي جريمـة اإلضـرار بالمـال العـام الـذي انعقـدت أركانهـا إال أن " بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية "
 .ن عقاب فاعليها التنازل المشار إليه سلفا قد حال دو

 وهو األمر الذي جيعل هلذا القرار اجلنائي أثرين غاية يف األهمية

أنه كاشف لعدم مشروعية كافة القرارات التي كان من شـأنها : األول 

 وصول األرض واملباني جلامعة النيل اخلاصة 

منشئ ملركز قانوني للدولة بأحقيتها يف التصرف يف هـذه : والثاني 

الكفيلـة   تشاء وتصدر ما يعن هلـا مـن القـراراتاألعيان كيفما

 حبفظ املال العام 
 اـلــذي ٢٠١١ لســـنة ١٣٦٦وـقــد كـــان مـــن هـــذه القـــرارات الـتــي أصـــدرتها الدوـلــة القـــرار رـقــم  

  علي أننصت مادة األولي 
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 وتنفيذا هلذا القرار 

فقــد تــم تســليم وتمكــين مدينــة زويــل مــن األرض والمبــاني محــل التــداعي وتحــرر عــن ذلــك  
ـبــــدأت مديـنــــة زوـيــــل ـفــــي اإلنشـــــاءات .. وـفــــور االســـــتالم ١١/١٢/٢٠١١محضـــــر التســـــليم المـــــؤرخ 

 .اطها علي الفور وبدأت نش.. والتجهيزات وشراء األجهزة واآلالت والمعدات وتركيبها 

 ٢٠١٢ويف غضون شهر أغسطس .. هذا 
حاوـلــت جامـعــة النـيــل الخاصـــة بواســـطة بـعــض األشـــخاص اـلــذين ادعـــوا ـبــأنهم ـمــن طالبـهــا  

األـمـر اـلـذي تحــرر .. والعـاملين بـهـا غصــب حيـازة األرض والمـبـاني محــل التـداعي ـمـن مديـنـة زويـل 
 ٢٠١٢ لسـنة ٢٧٧د فيمـا بعـد بـرقم  إداري أكتـوبر والـذي قيـ٢٠١٢ لسـنة ٢١٩٧عنه المحضـر رقـم 

والذي تداول بالتحقيقات أمام النيابة العامة التي استمعت إلي كافة أطـراف .. حيازات جنوب الجيزة 
النزاع حتى أيقنت من أحقية مدينة زويل في حيازة األرض والمباني محـل التـداعي تنفيـذا للقـرار رقـم 

 . سالف الذكر ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦

 احملامي العام لنيابات جنوب اجليزة /در السيد املستشارفقد أص.. وعليه 

  قراره بتمكني مدينة زويل من األرض واملباني ١٧/٨/٢٠١٢بتاريخ 

 ا ومنع التعرض هلا يف ذلك مواستمرار حيازتها هل
 تـم تنفيـذ هـذا القـرار بإعـادة تمكـين مدينـة زويـل مـن األرض ١٧/٩/٢٠١٢وبالفعل وبتـاريخ  

 الصـادر عـن مجلـس الـوزارة المشـار إليـه ٢٠١١ لسـنة ١٣٦٦اع نفـاذا للقـرار رقـم والمباني محل النز
 .سلفا 

 وعقب ذلك كله 
  لسنة ٣٠٠ أصدرت محكمة أكتوبر حكمها في الدعوى رقم ١١/١٢/٢٠١٢وبتاريخ  
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والتـي كانـت مقامـة مـن جامعـة النيـل الخاصـة ) محل طلب التنـازع الحـالي( مستعجل أكتوبر ٢٠١٢
.. والــذي قضــي بــرفض الــدعوى .. زة مدينــة زويــل لــألرض والمبــاني آنفــة الــذكر للطعــن علــي حيــا

وحـيـث أن هــذا الحكــم صــار نهائـيـا ـبـات بعــدم الطعــن .. مؤـكـدا عـلـي أحقـيـة مديـنـة زوـيـل ـفـي الحـيـازة 
 .األمر الذي يجعله عنوانا للحقيقة .. عليه بثمة مطعن 

 إال أنه مل يتم تنفيذه حيث كانت مدينة زويل 

  بالفعل علي األرض واملباني أنفة الذكر تضع يدها

 ومن ثم 
 ٣٠٠رقـم (يتضح وبجالء تام أن زعم جامعة النيل الخاصة بشأن تنفيذ الحكـم المشـار إليـه  

هــو زعــم مخــالف لــألوراق والمســتندات )  مســتعجل أكتــوبر محــل طلــب التنــازع الحــالي٢٠١٢لســنة 
 .عليه جاء علي نحو مرسل ال سند له وال دليل .. والحقيقة 

 حيث لو كان ما تدعيه جامعة النيل صحيحا 

 لكانت قدمت مستندا واحد يعضد زعمها 
أمــا وأنهــا ـلــم تفعــل األـمــر الــذي يجـعــل دفعهــا الــراهن ـمــردود وغيــر ســـديد ومجــافي للحقيـقــة  

 .ومعدوم السند بما يجدر معه إطراحه 

 السيما 
فا والــذي قــرر بتســـليم األرض  المشــار إليــه ســـل٢٠١١ لســنة ١٣٦٦وانــه تنفيــذا للقــرار رـقــم  

 .والمباني محل النزاع إلي مدينة زويل لحين اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال ذلك 

 فقد اختذت الدولة اإلجراءات القانونية 

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١وأصدر رئيس اجلمهورية القرار بقانون رقم 

  والذي أكد بني طياته ٢٠/١٢/٢٠١٢بتاريخ 
المقر الـرئيس حيث قرر بأنها .. في األرض والمباني محل النزاع علي أحقية مدينة زويل  

 .وبأحقيتها في إنشاء فروع أخري لها لمدينة زويل 

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا مــدي تضــارب الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا الــذي مــن شــأن  

م الصــادر ـفـي اـلـدعوى رـقـم ـمـع ذـلـك الحـكـ.. تنفـيـذه ـنـزع الحـيـازة ـمـن مديـنـة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا 
 . مستعجل أكتوبر المؤكد علي أحقية مدينة زويل في حيازة األرض والمباني ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠
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 وهذين احلكمني مل يتم تنفيذ أيا منهما حىت اآلن 
بما يؤكد وبحق مدي تهـاتر الـدفع المبـدي مـن جامعـة النيـل الخاصـة ، وعجـزه مـن أن ينـال  

وذلك إعماال لصـريح مـا اسـتقت عليـه محكمـتكم المـوقرة ..  وموضوعا من قبول الطلب الماثل شكال

 :يف حكمها القائل بأن 
الصادر في مادة تنفيذ وقتية من القضاء العادي ، وفي الشـق العاجـل مـن القضـاء األحكام  

ٕاإلداري ، وان كانــت حجيتهــا وقتــه تــزول بصــدور حكــم فــي الموضــوع ، إال أن ذلــك ال يحــول دون 
هذه األحكام طالما صارت نهائية ، بما مـن شـأنه اسـتنهاض واليـة هـذه المحكمـة إلزالـة وجوب تنفيذ 

 .التناقض الذي يثور عند تنفيذها ، وتحديد أي منها هو الواجب االعتداد به 
 )١٢٥٨ دستورية ص ١٠ ج ١٤/٤/٢٠٠٢ ق تنازع بجلسة ٢٢ لسنة ١٠الطعن رقم (

 وهذا هو مناط الدعوى الراهنة
ة إلزالــة تنــاقض وتضــارب حكمــين قضــائيين صــادرين عــن جهتــين قضــائيتين إذ أنهــا مقامــ 

 ٢٠١٢ لســــنة ٣٠٠وهــــو الحـكـــم رـقـــم (قضــــي بحماـيـــة حـيـــازة مديـنـــة زوـيـــل : أـحـــدهما .. مختلفـتـــين 
وهـو الحكـم الصـادر فـي (من شأن تنفيذ سلب الحيازة مـن مدينـة زويـل : وثانيهما ) مستعجل أكتوبر

 ). العليا الشق العاجل من المحكمة اإلدارية

 وكال احلكمني مل يتم تنفيذهما

األمــر اـلــذي ـيــدحض ـمــزاعم جامـعــة النـيــل الخاصـــة ـفــي هـــذا  

ٕواال كانـــت .. الشـــأن ويؤكـــد أن دفعهـــا مرســـل ال يســـتند إـلــي دليـــل 

 .قدمت دليل يفيد تنفيذ أي من هذين الحكمين 
 ومن ثم 

خالفتـه للثابـت بـاألوراق يجدر طرح الدفع المبدي من جامعة النيل الخاصة النعـدام سـنده وم 
 .وانعدام صحته 
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 هذا  

 وعن طلب الشق العاجل بوقف تنفيذ احلكم 

 الصادر من احملكمة اإلدارية العليا 

  من قانون احملكمة الدستورية العليا علي أن ٣٢فقد نصت الفقرة األخرية من املادة 
بوقــف تنفيــذ الحكمــين أو ولــرئيس المحكمــة أن يــأمر بنــاء علــي طلــب ذوي الشــأن ........  

 .أحدهما حتى الفصل في النزاع 

 ملا كان ذلك 
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 
ة لكونـه صـادرا مـن محكمـة مدنيـة مختصـة والئيـا بنظـر منازعـات هو األقـرب إلـي التغليـب والمفاضـل

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 

األمــر اـلــذي يجعـلــه جـــديرا بإيقــاف التنفـيــذ عـلــي نحـــو .. ـثــار تنفيــذ الـقــرارات وـمــا يترتــب عليـهــا ـمــن آ
 .عاجل 

 السيما 
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 
 .ه قائما علي سنده من الواقع والقانون ما يجعل الشق العاجل بدور

 بناء عليه 

 تلتمس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

نظـرا إلـي أن الثابـت بـاألوراق أن .. برفض الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لتنفيذ أحـد الحكمـين  : أوال 

رارات لـهـا وعـلـي األخــص الـقـرار بـقـانون رـقـم مديـنـة زوـيـل ـقـد حــازت عــين الـتـداعي مـنـذ صــدور الـقـ

 والصـادر مـن رئـيس الجمهوريـة ثـم نشـأت المنازعـة التـي علـي أساسـها صـدر ٢٠١٢ لسنة ١٦١

 ٣٠٠إال أن الحكـم الصـادر مـن القضـاء المـدني والـرقيم بـرقم .. قرار النيابة الذي قرر أمر واقـع 

األمر الذي يؤكد وجـود التنـازع .. يذه  مستعجل الجيزة والذي أصبح نهائيا لم يتم تنف٢٠١٢لسنة 

فيمــا بــين الحكمــين وأن مــا ورد عـلـي ســبيل الخطــأ المــادي بتنفيــذ الحكــم يعنــي اإلشــارة إـلـي قــرار 

 .النيابة الذي جاء مؤكدا ألمر واقع وهو األمر الذي من اجله نلتمس رفع الدفع 
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خــص بصــفة مســتعجلة الحكــم بوقــف وعـلـي األ.. بالطلـبـات المذيـلـة بهــا صــحيفة اـلـدعوى الماثـلـة  : ثانيا 

 ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤تنفـيـذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا ـفـي الطعــون أرـقـام 

   وكيل المدينة                    .ع لحين الفصل في الدعوى الماثلة موضوعا . ق ٥٠لسنة 

 محامي ال                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ق قضاء إداري      لسنة    الدعوى رقم 

  ٢٠١٤/  / واحملدد لنظرها أمام هيئة مفوضي الدولة جلسة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦١

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )انجلترا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer 
Master's degree in international  arbitration 

Hartford shire university (England) 

 

 جملس الدولة 

 اإلداري حمكمة القضاء 

 الدائرة األويل مفوضني  

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

  بصفته –أمحد حسن زويل  / السيد الدكتور

 رئيس جملس أمناء ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا               مدعي عليه خامس 

 

 

 ضــــــــــــد 

 

 

 مدعيني     حممد حممد صربي أمحد وآخرين / السيد 

 

 قضاء إداري       لسنة   وذلك يف الدعوى رقم 

  ٢٠١٤/     /  سة واحملدد لنظرها أمام هيئة مفوضي الدولة جل
  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza عمارة برج الجيزة القبلي –مصر 

٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   - ٠٠٢٠١٠٩٨١٢٢٠٣٣ – ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل   Mobile : 00201098122033–00201222193222-00201004355555 
٠٠٢٠٢٣٥٧٢٩٥٠٧: فاكس   ٠٠٢٠٢٣٥٧٢٤٤٤٤: تليفون   Fax : 0020235729507  Tel : 0020235724444  

                                                                                                                     Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.comريد ا'لكترونيلب ا   

 www.HamdyKhalifa.com :  ك 



 ٣٦٢

 ملوضوع ا
دعـــوى مقامـــة مـــن أشـــخاص ال صـــفة لهـــم وال مصـــلحة بطلـــب وقـــف تنفيـــذ ثـــم إلغـــاء القـــرار  

 بتشـــكيل المجـلــس االستشـــاري األعـلــى ٢٠١٣ لســـنة ٦٧٩الصـــادر عـــن رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء رـقــم 
 .لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 الوقائع 
أقـام .. وبإسـاءة واضـحة لحـق التقاضـي .. لمحكمـة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هـذه ا 

.. ـلـيس هــذا فحســب .. المــدعون دعــواهم الراهـنـة رغــم انتـفـاء أي صــفة أو مصــلحة لهــم ـفـي إقامتهــا 
أحمــد /  وســيلة ســب وقــذف العــالم الجليــل – المتهــاترة –بــل أنهــم اتخــذوا مــن صــحيفة هــذه الــدعوى 

 . سند أو دليل ٕوالصاق ما ليس فيه بالزور والهتان وبال.. زويل 

 وحاش هللا 
السـيما وأنـه لـيس بخـاف عـن عدالـة .. ونحن فـي محـرابكم المقـدس أن نقابـل اإلسـاءة بمثلهـا  

.. لـيس بحاجـة إلـي تعريـف أو دفـاع عـن شخصـه .. أحمـد زويـل / الهيئة الموقرة أن السيد الدكتور 
وأحـــدث بعلمـــه .. مـيــة فهـــو عـــالم جلـيــل أعـلــي اســـم مصـــر خفاقـــا فـــي جمـيــع المحافـــل العلمـيــة والعال

وكفاءتــه ونبوغــه ثــورة علميــة عالميــة وباختراعــة الكــاميرا التــي تعمــل بســرعة الفيمتــو ثانيــة بمــا أهلــه 
فضـــال عـــن اإلشـــادة بعلمـــه ونبوغـــه مـــن كافـــة المؤسســـات .. للحصـــول علـــي جـــائزة نوبـــل العالميـــة 

 .العلمية علي مستوي العالم 

 تكم أيضا ة عدالوليس خباف عن فطن
العالم الجليل لم ينكر يوما أنه من تراب هذا الـوطن وأن مصـر هـي مهـد نبوغـه وأنـه أن هذا 

 .لذلك لم ينس يوما فضل وطنه عليه .. كبر وترعرع من خيرها وعلي أرضها 

 لذلك 
وـبــدأت ـبــالد .. فمـــا أن حصـــل عـلــي جـــائزة نوـبــل العالمـيــة وزاع صـــيته عـلــي مســـتوي العـــالم  

طالبـا ) مصـر(وتوجـه صـوب بلـدة األم .. رك هـذا كلـه خلـف ظهـره تـ.. العالم المتقـدم تتهافـت عليـه 
تمكينـه مـن إنشـاء صـرح علمـي وتكنوـلـوجي ) ١٩٩٩فـي غضـون عــام (مـن الجهـات السـيادية آنـذاك 

 .وطني يأخذ علي عاتقة تخريج المئات بل اآلالف من العلماء في كافة المجاالت 

 وهو من شأنه 
 كمــا –ـبـل ولتصــبح مصــر .. يس هــذا فحســب ـلـ.. إحــداث نهضــة علمـيـة حقيقـيـة ـفـي مصــر  
  منارة وبؤرة العلم علي مستوي العالم ولتعود وتحتل مكانها الطبيعي في مقدمه البالد التي –كانت 
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 .يخرج منها العلم وتعمل علي نشرة للعالم أجمع 

 السيما
ل وأن المســــتقبل ـلـــن يقــــوم إال عـلـــي العـلـــم والتقــــدم التكنوـلـــوجي وـلـــن يكــــون فـيـــه مكــــان للجهــــ 

وهـو الهـدف الـذي .. ولن ترقي أي دولة في العـالم إال بسـواعد أبنائهـا العلمـاء .. والتخلف والرجعية 
ذلـك أنـه ال يسـعى لشـهرة أو .. لتحقيقـه بمنتهـي إنكـار الـذات .. أحمـد زويـل / يسعى عالمنا الجليـل 

سـتطيع بـل وي) فهو ليس بحاجـه لـذلك إذ أنـه صـاحب شـهرة ومجـد عـالميين وال شـك (مجد شخصي 
ولكــن أثــر تحقيــق الصــالح العــام لوطنــه بــدافع مــن .. تحقيــق المزيــد فــي بــالد ترعــي العلــم والعلمــاء 

 .الحب والمواطنة النادرة الوجود 

 ورغم ذلك كله 
.. يــأتي بعــض أصــحاب المصــالح الخاصــة محــاولين النيــل مــن شــخص هــذا العــالم الجليــل  

وهـــو أمـــر غيـــر جـــائز ويجـــدر اإللتفـــات عنـــه . .مبتغـــين تحقيـــق شـــهرة زائفـــة ومكاســـب ماديـــة زائلـــة 
 .واالقتصار علي حديث القانون وال شيء سواه 

 وعن الواقعات التي سردها املدعيني .. هذا 

 يتضح وجبالء انعدام صحتها أو مصادقتها للواقع 
 والـرقيم ٣/٧/٢٠١٣حيث زعموا بأنهم فوجئوا بصدور قرار من رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ  

كمـــا ..  بتشـــكيل المجـلــس االستشـــاري األعـلــى لمديـنــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا ٢٠١٣ســـنة  ل٦٧٩
في إصدار ذلك القرار بزعم أنه غيـر مخـتص ) هشام قنديل/ السيد(زعموا بعدم أحقية رئيس الوزراء 

 ) .علي حد زعمهم(ٕ يونيو واسقاط النظام من ضمنه مجلس الوزراء ٣٠بإصدار نظرا للقيام بثورة 

 زعم املدعون بأن ..  هذا احلديث املتهاتر سنده ويف معرض

 ختص جامعة النيل اخلاصة ..  األرض واملباني القائمة عليها مدينة زويل 

 حماولني بذلك إخفاء احلقيقة والواقع يف النزاع الراهن 

   الذي نوضحه يف النقاط اآلتية 
 علـي جـائزة نوبـل ١٩٩٩قـد حصـل عـام .. أحمـد زويـل / غني عـن البيـان أن السـيد الـدكتور -١

وذـلـك عــن اختراعــه ـكـاميرا تعـمـل بســرعة الفيمـتـو ثانـيـة ، وـقـد أحــدث .. العالمـيـة ـفـي الكيمـيـاء 
 ثـورة فـي علـم الكيميـاء والعلـوم – حسبما صرحت األكاديمية السويدية الملكيـة للعلـوم –بذلك 

 .علي مستوي العالم .. المرتبطة به 
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فـقـد أراد ..  مصــري وعاشــق لـتـراب هــذا اـلـوطن وحـيـث أن هــذا العــالم الجلـيـل هــو ـفـي األصــل -٢
أن يفـيــد بـلــده األم وأبناءهـــا بعلمـــه وأن يجعـــل مـــن مصـــر مركـــز انطـــالق الـثــورة العلمـيــة إـلــي 
العــــالم الخــــارجي بأســــره وذـلـــك عــــن طرـيـــق تأهـيـــل جـيـــل مــــن العلمــــاء المتمـيـــزين فــــي جمـيـــع 

اقـة فـي كـل المحافـل ٕالمجاالت يأخذون علي عاتقهم تكملة رسالته واعالء راية المصـريين خف
مســـتعينا ـفــي ذـلــك بأقراـنــه ـمــن العلـمــاء المصـــريين المنتشـــرين ـفــي أرجـــاء .. العلميــة العالمـيــة 

وذلـــك كلـــه تحقيقـــا للهـــدف .. العـــالم وال مـــانع مـــن االســـتفادة مـــن خبـــرات أجنبيـــة إلـــي حـــين 
 .المنشود 

     ..يســي وـلـدت لدـيـه فكــرة إنشــاء صــرح علمــي وتكنوـلـوجي فــي مصــر مركــزه الرئ.. ومــن هـنـا  -٣

يكون النواة والبداية في تحقيق الحلـم الـذي تنبهـر بـه األنظـار وهـو النهـوض بمصـرنا الحبيبـة 
وبالفعـل فقـد عـرض فكرتـه .. في كافة المجـاالت العلميـة واالسـتفادة منهـا فـي الحيـاة العمليـة 

 .والقي ترحابا شديدا .. هذه علي السلطات السيادية في مصر آنذاك 

بتخصــــيص قطعــــة أرض لهــــذا المشــــروع .. درت أوامــــر ســــيادية عليــــا صــــ.. وعلــــي الفــــور  -٤
) ثالثماـئـة فــدان( فــدان ٣٠٠مســاحتها ..  الجـيـزة – أكـتـوبر ٦ -العمــالق بمديـنـة الشــيخ زاـيـد 

 .فضال عن تسخير كافة إمكانيات الدولة لتحقيق هذا الحلم الوطني والقومي 

زويـل /قـام الـدكتور.. لـة آنـذاك  وبحضور كبار رجاالت الدو١/١/٢٠٠٠وبتاريخ .. وبالفعل  -٥
.. بوضـــع حجـــر األســـاس لمشـــروعه اـلــوطني وهـــو إنشـــاء جامعـــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا 

 رئـيس مجلـس الـوزراء آنـذاك ، –عاطف عبيـد / دكتور( وكان هذا الحدث العالمي بحضور 
علــيم  وزيــر الت–مفيــد شــهاب / وزيــر اإلســكان ، والــدكتور–محمــد إبــراهيم ســليمان / والــدكتور

)  وزـيـر االتصــاالت والتكنولوجيــا آنــذاك–أحمــد نظيــف / العــالي والبحــث العلمــي ، واـلـدكتور 
 .وغيرهم من كبار رجاالت الدولة في هذا العصر

تـم وأد هـذا المشـروع الوليـد فـي مهـده نظـرا لظـروف سياسـية تـتلخص فـي رأي .. وعقب ذلـك  -٦
وخشـية النظـام األسـبق مـن حـب  .. في مسـألة التوريـث ورفضـه التـام لهـا.. زويل / الدكتور 

 .ومن ثم توقف المشروع مؤقتا .. الشعب المصري وتقديره لعالمنا الجليل والتفافه حوله 

.. زويـل /  تـم سـلب فكـرة الـدكتور ٢٠٠٢وتحديـدا فـي غضـون عـام .. وبعد أقل من عامين  -٧
ت  وزيـــر االتصـــاال–أحمـــد نظيـــف / حيـــث عقـــد الســـيد .. وتحريفهـــا عـــن مســـارها الصـــحيح 

ومعــه لفـيـف مــن رجــال (العــزم عـلـي اســتغالل الفكــرة ـفـي ـتـأمين مســتقبلة الشخصــي .. آـنـذاك 
 .وأعد مخططا لذلك .. حال خروجه من الحكومة) األعمال
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أن تناســي ســيادته تماـمـا أن فكــرة إنشــاء جامعــة .. وكاـنـت أوـلـي خطــوات تنفـيـذ هــذا المخطــط  -٨
 – أكتـــوبر ٦ –لكائنـــة بالشـــيخ زايـــد وأن األرض ا.. زويـــل / علميـــة وتكنولوجيـــة هـــي فكـــرة د
ثـم طلـب إلـي وزيـر .. وأنه شارك في وضـع حجـر األسـاس .. الجيزة مخصصة ابتداء لذلك 

 .تخصيص قطعة أرض لوزارة االتصاالت إلنشاء جامعة عليها) هاتفيا(اإلسكان 

ؤرخـا أرسلت وزارة اإلسكان إلي وزارة االتصاالت كتابا م.. وبناء علي هذا االتصال الهاتفي  -٩
 :  مؤداه كالتالي ١٠/٧/٢٠٠٢
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 أوردت مـــن ٣/٩/٢٠٠٢بخطـــاب أخـــر مـــؤرخ فـــي .. وأعقـبــت وزارة اإلســـكان هـــذا الخطـــاب 
 :خالله 
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فقــــد تــــم االتفــــاق علــــي أن يكــــون ســــعر المتــــر فــــي المســــاحة أنفــــة الــــذكر قــــدره .. ومــــن ثــــم 
 ) .سة وسبعون قرشمائه وثمانية عشر جنيه وخم( جنيه ١١٨ر٧٥

 : ملحوظة 

هـــــــذه األرض ـمــــــا هـــــــي إال جـــــــزء ـمــــــن األرض الـتــــــي كاـنــــــت 

مخصصــــــة إلنشــــــاء جامعــــــة زوـيـــــل والـتـــــي كاـنـــــت مســــــاحتها 

 ).ولكن تم غض الطرف عن ذلك تماما(ثالثمائة فدان 
 فيمـــا ـبــين هيـئــة ٢٠/٩/٢٠٠٤فـقــد ـتــم تحرـيــر عـقــد البـيــع المـــؤرخ .. وبـنــاء عـلــي مـــا تـقــدم  -١٠

عـــن األرض محـــل ) مشـــتريه(وـبــين وزارة االتصـــاالت ) بائـعــة(لجدـيــدة المجتمعــات العمرانـيــة ا
وتـم االتفـاق علـي أن تقـوم .. التداعي بثمن إجمالي قدره أكثر من ثالثة وستون مليـون جنيـه 

وزارة االتصــــاالت بســــداد هــــذا اـلـــثمن عـلـــي خمــــس أقســــاط ســــنوية مــــن الموازـنـــة االســــتثمارية 
 .الخاصة بها 
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 :ملحوظة 
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 كــــان.. وفــــي ذات التوقيــــت الــــذي كانــــت إجــــراءات شــــراء األرض أنفــــة الــــذكر تــــتم فيــــه  -١١
ســـمي حيــث قــام بإنشــاء مــا ي ..  مخططــهذنظيــف يخطــو الخطــوة الثانيــة فــي تنفيــ/الســيد

وكــان هــو رقــم واحــد فــي المؤسســين ومعــه (بالمؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي 
 ٨٢وـتــم تأسيســـها طبقــا لـقــانون المؤسســـات والجمعـيــات األهلـيــة رـقــم ) بعــض رجـــال األعـمــال

 برأس مال قدره واحد وثمانون ألـف ٢٥/٥/٢٠٠٤ بتاريخ ١٧٧٧ وأشهرت برقم ٢٠٠٢لسنة 
 .جنيه 

 ومل يكتف بذلك 
ـبــل ســـعي الستصـــدار ـقــرار مـــن وزارة التأميـنــات والشـــئون االجتماعـيــة بمـــنح هـــذه المؤسســـة  

  .٢٠٠٤ لسنة ٢٢١صفة النفع العام برقم 

 وجعل من أهداف املؤسسة 
... والســؤال هـنـا .. ال تهــدف لـلـربح .. إنشــاء جامـعـة أهلـيـة .. اـلـواردة بنظامهــا األساســي  

 !!!!.بإنشاء جامعة ؟؟هل رأس مال هذه المؤسسة الضئيل جدا يفي 
 :ملحوظة  

لــــم تكــــن التشــــريعات القانونيــــة المصــــرية فــــي غضــــون عــــام  

 تعـــرف شـــيئا يســـمي جامعـــة أهليـــة فـــي هـــذا التوقيـــت ٢٠٠٤

 لسـنة ١٢حيث أن الجامعة بهذا الوصف مستحدث بالقـانون 

٢٠٠٩.  
سـاب ولو كان ذلك علـي ح.. وهذا كله يؤكد أن هذه المؤسسة منشأة لتحقيق مآرب خاصة  

 .القانون والمشروعية والمعقولية 
مـــوارد ) أحمـــد نظـيــف/ الســـيد (فـقــد اســـتغل وزـيــر االتصـــاالت آـنــذاك .. وتأكـيــدا لمـــا تـقــدم  -١٢

والتـــي حصـــلت منهـــا .. اـلــوزارة ونصـــيبها االســـتثماري فـــي رخصـــة الهـــاتف المحمـــول الثالـثــة 
لضـــخم إلنشـــاء ـبــأن ـقــام بتوجـيــه هـــذا المبـلــغ ا..  ملـيــون جنـيــه ٣٢٥وزارـتــه عـلــي مبـلــغ قـــدره 



 ٣٦٧

 .مبنيين علي األرض أنفه الذكر 

 وهو ما يؤكد 
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 هــي شــراء األرض والبنــاء األولــي.. ســيادته قــد حقــق مــن خطتــه خطوتــان وبــذلك يكــون  -١٣
مزعوم أنها أهلية هادفـة للصـالح ( قام بإنشاء مؤسسة والثانية.. عليها باستخدام المال العام 

 .. وـلـم تـبـق أماـمـه ـسـوي الخـطـوة الثالـثـة.. وجعــل ـمـن أهــدافها إنشــاء جامعــة أهلـيـة ) الـعـام
 . وبين المؤسسة المذكورة وهي الربط بين األرض والمباني

.. أحمــد نظيــف رئاســة مجلــس الــوزراء /  تــولي الســيد ٢٠٠٦وفــي غضــون عــام .. هــذا  -١٤
فعلـي .. وباتت سـلطاته أكبـر وأوسـع ولـم يـدخر جهـدا فـي تنفيـذ الخطـوة الثالثـة مـن المخطـط 

 : الذي تضمن ٨/٣/٢٠٠٦ بتاريخ ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢الفور أصدر قراره رقم 
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إنشـــاء ..ســـي وعـلــي اـلــرغم مـــن أن أهـــداف المؤسســـة المـــذكورة اـلــواردة بنظامهـــا األسا..  هـــذا -١٥

وبـدون .. وحيث أن القانون لم ينظم أو يعرف إنشاء جامعة بهذا الوصف  .. جامعة أهلية
وبــذلك تكــون  .. فـقـد تـقـدمت إلنشــاء جامعــة خاصــة.. تعــديل للنظــام األساســي للمؤسســة 

ٕخالفت نظامها األساسي والقانون بإنشاء جامعـة خاصـة ولـيس جامعـة أهليـة وانفـاق أموالهـا 
 . المخصصة ألجله وهذه المخالفات تستوجب حل هذه المؤسسةفي غير الغرض

ورغم عدم توافر ثمة مقومـات ماديـة ومعنويـة لمـا يسـمي بجامعـة ..  ورغم هذا العوار الجسيم – ١٦
 ٢٠٠٦ لســـنة ٢٥٥قـــد أصـــدر القـــرار ) آنـــذاك(رئـــيس الجمهوريـــة / إال أن الســـيد .. النيـــل 

صـــة بـنــاء عـلــي طـلــب المؤسســـة المصـــرية  بإنشـــاء جامعـــة النـيــل الخا١٥/٧/٢٠٠٦بـتــاريخ 
 ) .بالمخالفة لنظامها األساسي(لتطوير التعليم التكنولوجي 

فـقــد ..  هـــذا وـبــدون ـتــوافر ثمـــة مقوـمــات مادـيــة ومعنوـيــة أيضـــا لـهــذه الجامعـــة الباطـــل إنشـــائها -١٧
 ٢٠٠٧ لســـنة ٤٩ قـــراره رقـــم – بالمخالفـــة للقـــانون –وزيـــر التعلـــيم العـــالي / أصـــدر الســـيد 



 ٣٦٨

هندســة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ، ( ببــدء الدراســة بكليــات ١١/١/٢٠٠٧خ بتــاري
بجامعـة النيـل الخاصـة بـدءا ) كلية الدراسات العليا إلدارة التكنولوجيـا ، كليـة إدارة األعمـال 

 ) .٢٠٠٧-٢٠٠٦(من العام الدراسي 
رض والمبــــاني محــــل  وحيــــث أن الجامعــــة المــــذكورة أو المؤسســــة المنشــــئة لهــــا لــــم تتســــلم األ– ١٨

وـبـدأت نشــاطها التعليمــي ..  بالقرـيـة الذكـيـة B2فـقـد قامــا باســتئجار المبـنـي رـقـم .. الـتـداعي 
فـــي حـــين ظلـــت األرض محـــل  .. وحتـــى اآلن) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(فيـــه منـــذ العـــام الدراســـي 

حسـبما (التداعي وما عليها مـن مبـاني خاويـة علـي عروشـها لـم تسـلم للمؤسسـة أو الجامعـة 
األمـــر اـلــذي يؤكـــد بهـتــان مـــا ) ..  عقـيــل بشـــير رـئــيس مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة/أـقــر الســـيد 

وهــو مـا نـفـاه .. تدعيـه الجامعـة ـمـن أنهـا تســلمت األرض ومارسـت نشـاطها التعليـمـي عليهـا 
رئــيس المؤسســة المــذكورة ونفتــه العديــد مــن األوراق التــي أكــدت أن األرض ظلــت صــحراء 

 . تسلمتها مدينة زويل جرداء والمباني التي عليها دون تشطيب حتى
 وتقــدم ٢٥/١/٢٠١١حـتـى قامــت الـثـورة المصــرية بـتـاريخ ..   وظــل الحــال عـلـي مــا هــو علـيـه -١٩

 عـرائض ٢٠١١ لسـنة ٢٩بـالبالغ رقـم .. محمـد مصـطفي بكـري / السيد األستاذ الصحفي 
 وارد نيابــــة األمــــوال العامــــة ٢٠١١ لســــنة ٢٢٣الــــذي قيــــد بــــرقم .. األمــــوال العامــــة العليــــا 

 . حصر تحقيق عليا ٢٠١١ لسنة ٤٣وبرقم .. عليا ال

 وذلك ضد
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 وحيث أسفرت التحقيقات في هذا البالغ عن أن كافة اإلجراءات والقرارات الصادرة بشأن هـذه -٢٠
معيبـة وباطلـة ومخالفـة .. األرض وتلك المباني بغية وصـولها إلـي جامعـة النيـل الخاصـة 

أن ) سســــةرئـــيس مجـلـــس أمنـــاء المؤ(عقيـــل بشــــير / فضــــال عـــن إـقـــرار الســـيد  .. للقـــانون
المؤسســــة أو الجامعــــة ـلـــم يتســــلما األرض والمـبـــاني وأن أوضــــاعهما القانونـيـــة بحاجــــة إـلـــي 

 .تصحيح لما شابها من عوار 
 الذي هو  – األمر الذي حدا بمجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي -٢١
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ــاء جامـعــة النـيــل الخاصـــة   ١٧/٢/٢٠١١ نحـــو إصـــدار ـقــرار بـتــاريخ – ذاـتــه مجـلــس أمـن
 :تضمن 

التنــازل نهائيــا وبغيــر شــروط عــن حــق االنتفــاع الممنــوح لهــا علــي األرض محــل التــداعي "  
 ".لحين تصحيح جامعة النيل الخاصة ألوضاعها القانونية .. لصالح الدولة 

 مكـرر ب مـن قـانون ١١٨ٕونفاذا لهذا التنازل واعمـاال للمـادة  

لـيـــا حـفـــظ اـلـــبالغ العقوـبـــات ـقـــررت نياـبـــة األمــــوال العامــــة الع

 ".لألرض والمباني ملكهاتأسيسا علي استرداد الدولة 
 لســـنة ٣٠٥رئـــيس مجلـــس الـــوزراء القـــرار رقـــم / أصـــدر الســـيد ..  ونفـــاذا لهـــذا التنـــازل أيضـــا -٢٢

 والــذي تضــمن الموافقــة علــي هــذا التنــازل عــن األرض محــل ١٩/٢/٢٠١١ بتــاريخ ٢٠١١
 .التداعي 

ي المنشـــأة علـــي األرض تمـــت بمعرفـــة وزارة االتصـــاالت وبمالهـــا  وحيـــث أن الثابـــت أن المبـــان-٢٣
.. وـلـم تســهم ـفـي ذـلـك المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي بجنـيـه واحــد .. الـعـام 

 بفـرض وجـود أي -فقد قـررت هـذه المؤسسـة التنـازل عـن تلـك المبـاني وأي حـق لهـا عليهـا 
 . لصالح الدولة –حقوق 

 وهنا 
بالموافقــة عـلـي .. رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء /  مــن الســيد ٢٠١١ لســنة ٣٥٦صــدر القــرار رقــم  

 .هذا التنازل 
 تـقــرر نـقــل الوالـيــة واإلشـــراف عـلــي ٢٠١١ لســـنة ١٠٠٠وبموجـــب الـقــرار رـقــم ..  وعـقــب ذـلــك -٢٤

 ). التابع لرئاسة مجلس الوزراء(األرض والمباني محل التداعي إلي صندوق تطوير التعليم 
فلـم يعـد هنـاك مـانع مـن إعـادة التفكيـر فـي  .. ٢٠١١ورة المصرية فـي ينـاير وبقيام الث..  هذا -٢٥

وهـــو مشـــروع مدينـــة زويـــل للعلـــوم .. المشـــروع األصـــلي الهـــادف للصـــالح العـــام دون ســـواه 
 .الملقب بمشروع مصر القومي للنهضة العلمية .. والتكنولوجيا 
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  ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦وبالفعل صدر القرار رقم 

 الوزراء من رئاسة جملس 

 الذي تضمن ما يلي 
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 تـم تسـليم األرض والمبـاني محـل التـداعي ١/١١/٢٠١١وبتـاريخ ..  ونفاذا لهذا القرار األخيـر -٢٦
وتحـــرر عـــن ذلـــك محضـــر تســـليم رســـمي مـــؤرخ فـــي .. لمدينـــة زويـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا 

الفــرض الجــدلي بصــحة مــزاعم وعلــي ..  علــي مــرأى ومســمع مــن الجميــع ١١/١٢/٢٠١١
جامعة النيل الخاصة بأنها كانت حائزة لهذه األرض فإن ذلـك يؤكـد علمهـا اليقينـي بصـدور 

 لتنفيـــــــــذها فـــــــــي ٢٠١١ لســـــــــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥كافـــــــــة القـــــــــرارات أرقـــــــــام 
.. أما وأن ثبت يقينا عدم مصداقية مـزاعم جامعـة النيـل بشـأن اسـتالم األرض .. مواجهتها 

 لســـنة ١٣٦٦لمـهــا اليقينــي بـهــذه الـقــرارات قــد تحـقــق أيضــا بنشـــر الـقــرار األخيــر رـقــم فــإن ع
  .٢٠١١ لسنة ٤٤ بعددها رقم ٣/١١/٢٠١١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١١

 هــذا وباســـتالم مديـنــة زوـيــل لــألرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي والبــدء ـفــي التـعــديالت اإلنشـــائية -٢٧
.. يـــزات الالزمـــة لممارســـة نشـــاطها العلمـــي والبحثـــي والهندســـية وأعمـــال التشـــطيبات والتجه

أن الحقـوق عـادت .. ظنت الدولة ومعها مدينة زويل وجميع المهتمين بالنهضـة فـي مصـر 
وعـادت أمـالك الدولـة إلـي الدولـة لتنشـئ ) وهم أبنـاء الشـعب المصـري بأسـره(إلي أصحابها 

بنائهــا جميعــا دون فئــة عليهــا مشــروعها القــومي الــوطني الــذي ســيعم بــالخير علــي مصــر وأ
 .بعينها 
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تحاول بشتى السبل المبتسرة ولو بقلـب الحقـائق ..  إال أن مدينة زويل فوجئت بمنظومة أخري -٢٨
النـيـل مــن مشــروعها القــومي اـلـذي ال يهــدف لتحقـيـق مكاســب أو مـنـافع .. ومخالـفـة القــانون 

ويــا .. واء فهــو مشــروع قــومي لكــل المصــريين علــي حــد الســ.. خاصــة أو أمجــاد شخصــية 
 .ليت ذلك كان بغرض تحقيق مصلحة عامة أخري 

وذلــك بإصــدار رئــيس الدولــة .. أرادت الدولــة وضــع األمــور فــي نصــابها الصــحيح ..  ولــذلك -٢٩

 تضمنت مادة األويل  الذي ٢٠/١٢/٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢ لسنة ١٦١قرار بقانون رقم 
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ـادة األويل تنشــأ مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية :  اـمل
) مشــروع مصــر القــومي للنهضــة العلميــة(تباريــة عامــة مســتقلة غيــر هادفــة للــربح اع

مقرهــا مديـنـة الشــيخ زاـيـد بالســادس مــن أكـتـوبر بمحافظــة الجـيـزة ويجــوز لهــا أن تنشــئ 
 .فروعا أخري 

ـة ـادة الرابـع يكــون للمدينــة مجلــس استشــاري أعلــى يصــدر بتشــكيله قــرار مــن رئــيس  : اـمل
 .ات قابلة للتجديد مجلس الوزراء لمدة أربع سنو

ويشكل المجلس من رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عن ثمانية عشـر وال يزيـد عنـه 
ثالـثـين عضــوا مــن الشخصــيات العامــة الوطنـيـة والعالمـيـة مــن ذوي الخـبـرة العلمـيـة أو 
المكانة المرموقة علي أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه علي األقل مـن 

 .المصريين 
من التشـــكيل ممـــثال عـــن كـــل مـــن وزارة الزراعـــة والصـــناعة والبحـــث ويجـــب أن يتضـــ

العلمــــي والتعلــــيم العــــالي والتربيــــة والتعلــــيم ويكــــون اختيــــار بــــاقي األعضــــاء بطريقــــة 
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التصــويت الســري مــن بــين المرشــحين الحاصــلين علــي تزكيــة اثنــين علــي األقــل مــن 
ويـــتم اختيـــار أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء أو المجلـــس االستشـــاري القـــائم وقـــت الترشـــيح 

رـئــيس المجلـــس فـــي أول اجتمـــاع لـــه مـــن بـــين أعضـــائه بالتصـــويت الســـري علـــي أن 
ـيــرأس أول مجـلــس استشـــاري يشـــكل بعـــد صـــدور هـــذا الـقــانون رـئــيس مجـلــس األمـنــاء 

 .القائم 
 .وال تكون جلسات المجلس صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائه 

ضـي والمبـاني لتحقيـق أغـراض تخصـص الدولـة مـا تقـرره مـن األرا : املادة اخلامسة عشر
المديـنـة وأهــدافها وفـقـا للـقـوانين والـلـوائح المنظمــة ـلـذلك عـلـي أن تظــل ملكـيـة األراضــي 

 .والمباني للدولة 

 وبهذا القرار
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وما أن استقرت لمدينة زويل أوضاعها القانونية ومركزها القانوني النهـائي بموجـب ..  ومن ثم -٣٠
 . المادية والمعنوية الالزمة وبمجرد استكمالها لمقوماتها.. القرار بقانون أنف الذكر 

 حىت أعلنت قبوهلا للدفعة األويل من الطلبة 
 لاللتحاق بها للعام الدراسي الحالي ٢٠١٣ – ٢٠١٢خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي  

 . وذلك وفق شروط ومعايير معينة تقوم علي التفوق والنبوغ والكفاءة ٢٠١٤ – ٢٠١٣

 وبدون أي مقابل مادي 
 مدينة زويل للعالم بأسره أن مصر اآلن بها مشروع وطنـي قـومي سـيأخذ علـي عاتقـه لتثبت 

وال يهــدف لتحقـيـق رـبـح كغـيـره مــن المشــروعات .. تحقـيـق نهضــة علمـيـة وتكنولوجـيـة حقيقـيـة 
التــي ال هــدف لهــا ســوي الــربح حتــى ولــو زعــم بأنهــا غيــر هادفــة للــربح فــي حــين ثبــت أنهــا 

 . ثمانون ألف جنيه سنويا تتقاضي من كل طالب ما ال يقل عن
وحيث أنه أثناء نظر اإلشـكاالت لوقـف تنفيـذ الحكـم الصـادر فـي الطعـون سـابقة الـذكر بعاليـه  -٣١

أـمــام اـلــدائرة السادســـة علـيــا موضـــوعي نمـــا إـلــي عـلــم المـــدعي علـيــه خامســـا تفـيــد أـنــه بـتــاريخ 
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دم مــن  عــرائض أمــوال عامــة عليــا المقــ٢٠١١ لســنة ٢٩ وبموجــب الــبالغ رقــم ٥/٢/٢٠١١
 الصحفي وعضو مجلس الشعب السابق والمقيـد تحـت رقـم حصـر -مصطفي بكري / السيد 

 ضـد ٢٠١١ لسـنة ٤٣ حصر تحقيق رقم ٢٠١١ لسنة ٢٢٣وارد نيابة األموال العامة العليا 
أحمد نظيف والمؤسسة المصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي وجامعـة / رئيس مجلس الوزراء 

أحمـد /بة األموال العامة العليا علي فتح التحقيقات في ملف الدكتورالنيل الخاصة أقدمت نيا
نظـيــف ومـــا اســـتتبعه مـــن فـــتح مـلــف جامعـــة النـيــل الخاصـــة والمؤسســـة األهلـيــة المنشـــأة لهـــا 
والمسمي بالمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وذلك بتهمة التربح واسـتغالل النفـوذ 

 :ن خالله الحقائق األتية واإلضرار بالمال العام الذي ثبت م
 أن المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي ـقــد تنازـلــت عـــن حقهـــا ـفــي االنتـفــاع -١

 ، ٦١باألراضــي الكائنــة بمدينــة الشــيخ زايــد محــور كريــزي ووتــر ميــدان جهينــة أرقــام 
 الصــادر ـمـن ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢ بالسـادس ـمـن أكـتـوبر بموجــب القـرار رـقـم ٦٣ ، ٦٢

 لســنة ١٢وزراء لصـالح وزارة االتصــاالت بمجـرد صـدور القـانون رقـم رئـيس مجلـس الـ
 . قانون الجامعات الخاصة واألهلية ٢٠٠٩

تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي تنازال نهائيـا وغيـر مشـروط عـن  -٢

 الكائنة بمدينـة الشـيح زايـد والمزمـع ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١حق االنتفاع باألراضي أرقام 

ـة ـفـي وزراة االتصــاالت إنشــاء  جامـعـة النـيـل الخاصــة عليهــا لصــالح الدوـلـة متمثـل

  .١٧/٢/٢٠١١بتاريخ 

 أن المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي لـــم تتســـلم األراضـــي المقـــرر -٣

لصالحها عليها حق انتفاع من وزارة االتصاالت فعليا علي أرض الواقـع ولـم تضـع 

 تقرير هذا الحق وحتى اآلن اليد عليها ولم تنتفع بها منذ 

 تاريخ نشأتها وهي تمارس نشاطها العلمـي ٢٠٠٦ أن جامعة النيل الخاصة منذ عام -٤

والبحث والتعليمي في مبني مستأجر بالقرية الذكية وحتى اآلن ولك يكن لها وجود 

ـقـانوني وال فعـلـي عـلـي أرض الواـقـع بمديـنـة الشــيخ زاـيـد مـنـذ ـتـاريخ نشــأتها وحـتـى 

 .اآلن 

والمباني والمنشآت والتجهيـزات هـي ملـك وزارة االتصـاالت حيـث أنهـا هـي ن األرض أ -٥

صاحبة التخصيص لألرض والمسدد لثمنها من موازنتهـا االسـتثمارية وهـي لقائمـة 

ببناء وتكلفة المباني والمنشـآت والتجهيـزات المقامـة علـي األرض وال توحـد عالقـة 
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جي وال جامعــة النيــل الخاصــة بتلــك للمؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــو

 األرض والمباني واإلنشاءات المقامة عليها 

 ويتحقق هذا التنازل وبتحقيق النيابة فـي الـبالغ وتحقـق يقينهـا بعـدم وجـود عالقـة قانونيـة -٦
ومادية واقعيـة للمؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي وجامعـة النيـل الخاصـة 

 الكائنـة بمدينـة الشـيخ زايـد محـور كريـزي ووتـر ٦٣ ، ٦٢  ،٦١بتلك األراضـي أرقـام 
ميدان جهينة السادس مـن أكتـوبر وتحقـق يقينهـا فـي عـدم اسـتالم المؤسسـة لألراضـي 
فعلـيـا وعــدم انتفاعهــا بهــا مــع تحـقـق اســترداد الدوـلـة لألراضــي ومــا عليهــا مــن منشــآت 

يعــد ـقـرارا ـبـأال وجــه وتجهـيـزات قــررت نياـبـة األمــوال العامــة العلـيـا حفــظ اـلـبالغ واـلـذي 
 .إلقامة الدعوى الجنائية األمر الذي يثبت استغالل تلك المؤسسة للمال العام 

 أصدر السيد المستشار المحامي العام األول لنيابات الجيزة الكليـة فـي ٣٠/٨/٢٠١٢ وبتاريخ -٣٢
 حيــازة ٢٠١٢ لســنة ٢٧٧ إداري الشــيخ زايــد المقيــدة بــرقم ٢٠١٢ لســنة ٢١٩٧القضــية رقــم 

 :لية والمتضمن ك

صالح الدين عزازي إبـراهيم جلهـوم بصـفته مـدير عـام مدينـة / بتمكين الشاكي : أوال 
زوـيــــــل للعـلــــــوم والتكنولوجـيــــــا مـــــــن أرض الـنــــــزاع والمبنـيــــــين المـقــــــامين عليهـــــــا 

 ومـنـــع ٢٩/٨/٢٠١٢الموضــــحين الحــــدود والمعــــالم بحصــــر المعايـنـــة المــــؤرخ 
ن وأي ـمـــن العــــاملين عــــالء محـمـــد ســــيد وآخــــري/ تـعـــرض المشــــكو ـفـــي حقهــــم 

 .والدارسين القائمين علي إدارة جامعة النيل والغير له بصفته في ذلك 

 مكــرر مرافعــات والكـتـابين ٤٤إعــالن الـقـرار ـلـذوي الشــأن تنفـيـذه وفـقـا للمــادة  : ثانـيـا
 .١٩٢٩ سنه ٢٥ ، ١٥الدوريين رقمي 

 لســــنة ٦٧٩رقــــم هشــــام قنــــديل قــــراره /  أصــــدر رئــــيس مجلــــس الــــوزراء ٣/٧/٢٠١٣ وبتــــاريخ -٣٣
 بتشـــكيل المجلـــس االستشـــاري األعلـــى لمدينـــة زوـيــل للعلـــوم والتكنولوجـيــا نفـــاذا لقـــرار ٢٠١٣

 بإنشـاء مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا فـي ٢٠١٢ لسـنة ١٦١رئيس الجمهورية بقـانون رقـم 
 مـن ٢٠٠٢ لسـنة ١٦١إطار ما رسمته المادة الرابعة من قرار رئـيس الجمهوريـة بقـانون رقـم 

 .افر الشخصيات العامة الوطنية والعالمية ومن الخبرة العلمية وذات المكانة المرموقةتو
 لســنة ١٢٧٥حــازم الـبـبالوي ـقـرره رـقـم /  أصــدر رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء د٦/١١/٢٠١٣ بـتـاريخ -٣٤

فـايزة /فاروق العقـدة ، والسـيدة األسـتاذة الـوزيرة السـابقة/  بضم كال من السيد الدكتور ٢٠١٣
 .إلي عضوية المجلس االستشاري األعلى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أبو النجا 



 ٣٧٥

 بناء علي طلب مدينة زويل للعلـوم والتكنولوجيـا موافقـة مجلـس الـوزراء ٧/١١/٢٠١٣ وبتاريخ -٣٥
 األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة عضـوا –نبيـل العربـي / علي ضم السيد األستاذ الدكتور

 ويليام فيليبس / ألعلى لمدينة زويل بدال من الدكتور بالمجلس االستشاري ا
وحيث أقام المدعين دعواهم الماثلة علي سند صدور القرار المطعون فيه من غير مختص  

 .موصوما بإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون مهدرا حجية األحكام القضائية 

 وحيث حيق للمدعي عليه خامسا الرد 
ة اـلـدعوى الماثـلـة مــن مــزاعم منبـتـة الصــلة عــن الواـقـع والـقـانون وصــوال عـلـي مــا جــاء بصــحيف 

ٕلوجــه الحــق فــي الــدعوى والقضــاء برفضــها والــزام رافعهــا المصــاريف ومقابــل أتعــاب المحامــاة وذلــك 
 :تأسيسا علي المحاور الثالث اآلتية 

 الدفاع 

 احملور األول 

 ت الدعوى بالدفوع الشكلية التي عا

  مدفوعة بعدم القبول شكالوالتي جتعلها وحبق

 : دفع األول ال

شكال لرفعها مـن غـري ذي صـفة أو مصـلحة لعـدم الثبـوت  الدعوى عدم قبول 

ـأن اـملـدعون ـمـن الـعـاملني أو الدارـسـني جبامـعـة النـيـل  عـلـي وـجـه يقيـنـي ـب

 .اخلاصة  

 من املستقر عليه فقها وقضاءا أنه 
ه إـلــي ذي صـــفه ، وأال قضـــي بعـــدم يشـــترط لقـبــول اـلــدعوى أن تـقــام مـــن ذي صـــفة وأن توجـــ 

قبولـهــا لرفعهـــا ـمــن غـيــر صـــفه أو عـلــي غـيــر ذي صـــفة ، فالصـــفة شـــرط الزم لقـبــول اـلــدعوى ســـواء 
 .بالنسبة للمدعي أو المدعي عليه 

 ويكون صاحب صفة
في رفع الدعوى كل صاحب مصلحة من هـذا القـرار المطعـون فيـه إذا كانـت الـدعوى ضـمن  

 .ب حق أثر فيه تصرف جهة اإلدارة والية قضاء اإللغاء وكل صاح

 ويف ذلك قضي بأن 
 .القانون قد اشترط لقبول دعوى اإللغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة  



 ٣٧٦

 )١٠/٣/١٩٨٧ق جلسة ٢٩ لسنة ١١١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ن وبتطبيــــق المـفــــاهيم القانونـيــــة أنفــــة البـيــــان عـلــــي أوراق التــــداعي الماـثــــل يتضـــــح وبجـــــالء أ 

 بأنهم من العاملين والدارسين في جامعة النيـل – بال سند –المدعون قد أقاموا هذه الدعوى زاعمين 
فلـم يقـدم  .. لم يقدم أيا منهم مستند رسمي يفيـد بتـوافر هـذه الصـفة فيـه.. ومع ذلـك .. الخاصة 

لـي أنـه مـن العامل أو الموظف عقد عمل أو شهادة من التأمينات االجتماعية أو أي مستند يشـهد ع
 .العاملين بهذه الجامعة 

 وكذا مل يقدم أيا 
ممـــن ـيــدعون أنهـــم طلـبــه ـفــي جامعـــة النـيــل الخاصـــة مســـتند رســـمي يفـيــد ـتــوافر هـــذه الصـــفة  

 . أن يقيم هذه الدعوى ويكون صاحب صفة فيها – بفرض صحة ذلك –حتى يتسنى .. فيه 

 وال ينال من ذلك 
إذ ..  يحـمـل ثمـة توقيـعـات أو توثيـق لـمـا دون فـيـه هـذا الكشــف المقـدم ـمـن المـدعين واـلـذي ال 

ـفـإذا كــان هــذا الكشــف صــحيحا لصــار .. ال يعــدو أن يكــون كشــفا مصــطنعا ال يجــوز االحتجــاج ـبـه 
أمــا وأنــه علــي هــذه الصــورة المبهمــة فــال يعــد .. توثيقــه مــن وزارة التعلــيم العــالي أو أيــة جهــة أخــري 

 .دليال علي أي شيء مدون فيه 

 ه يف قضاء النقض أنه فاملستقر علي
 .ال يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير  

 )٨٩٤ ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض (

 ومن ثم 
وحيث ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن الكشف المقدم من المدعين ال يحمل ثمة داللـة علـي  

 صــفة لهــم ـفـي إقامــة هــذه اـلـدعوى ومــن ـثـم األمــر اـلـذي يعــدم أي.. انتـمـائهم لجامعــة النـيـل الخاصــة 
 .تكون مدفوعة بعدم القبول 

 السيما وأن الثابت باألوراق 

وأـبــان إقامـــة اـلــدعوى الراهـنــة ـلــم يكـــن عـــدد طـــالب جامعـــة  

 ثالثة وعشرون ( طالب وطالبة ٢٣النيل الخاصة يتجاوز 



 ٣٧٧

وذلك علـي النحـو الثابـت مـن كتـاب وزارة التعلـيم ) طالب وطالبة

 ) .إلدارة العامة للجامعات الخاصةا(العالي 
  : دفع الثانيال

عدم قبول الدعوى شكال لرفعهـا مـن غـري ذي صـفة ، ذلـك أن املنـوط برفعهـا  

ومتثيل جامعة النيل اخلاصة أمام القضاء هو رئيسها وليس طالبها وموظفيها 

 )بفرض صحة هذا الوصف(

 فاملستقر عليه فقها وقضاءا أنه 
ة شخصـا اعتباريـا كانـت الصـفة فـي رفـع الـدعوى لـذلك الـذي يمثـل إذا كان صاحب المصلح 

هــذا الشــخص ـفـي صــالته مــع الغـيـر وتمثيـلـه أـمـام القضــاء ويباشــر اـلـدعوى عـنـه ـمـن يمثـلـه قانوـنـا أو 
 .من يوكله في ذلك 

 )٢٧٩ ص ٢٠٠٠يوسف البهي طبعة / دفوع وعوارض الدعوى اإلدارية المستشار(

 بإنشـاء ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥يس اجلمهورية رقم  من قرارا رئ٩وحيث نصت املادة  

 جامعة النيل اخلاصة علي أن 
رئــيس الجامعــة يمثلهــا أمــام القضــاء وفــي صــالتها بــالغير ويحــل محــل رئــيس الجامعــة عنــد  

 .غيابه مؤقتا أقدم نوابه 

 ملا كان ذلك 
 أن أيـا مـن وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الـذكر علـي أوراق الـدعوى الماثلـة يتجلـى ظـاهرا 

 لســنة ٢٥٥حيــث أن قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم المــدعين ال يملــك الصــفة القانونيــة فــي رفعهــا 

 الصــادر بإنشــاء جامـعـة النـيـل الخاصــة ـقـد حصــر االختصــاص ـفـي تمثـيـل الجامـعـة أـمـام ٢٠٠٦

وـمـن ـثـم ـفـال صــفة للعــاملين فيـهـا أو الدارســين ـفـي .. القضــاء ـفـي رـئـيس الجامـعـة فـقـط دون ـسـواه 
 الجامعة أو المطالبة بإلغـاء قـرارات إداريـة تخـص هـذه الجامعـة صـاحبة الشخصـية االعتباريـة تمثيل

 .الخاصة 

 وال ينال من ذلك 
القول بأن هؤالء المـدعين لهـم بوصـفهم مـن العـاملين والدارسـين بالجامعـة مصـلحة فـي إلغـاء  

 م ثبوت أن المدعين من فضال عن عد .. فإن هذا القول مردود بأنه.. القرارين المطعون عليهما 



 ٣٧٨

 .العاملين أو الدارسين حسبما أوضحنا سلفا 

 احرتام التشريعات والقرارات اجلمهورية وما نصت عليه .. فإن 

 أمسي وأويل بالرعاية من املصاحل اخلاصة التي يبغيها هؤالء املدعون 

 وياليتها مصاحل عامة وإمنا هي مصاحل خاصة ليس من املنطق 

  والقرارات ألجلها خمالفة القوانني
ومـن جملـة مـا تقـدم يضـحي ظـاهرا أن الـدعوى الماثلـة إذ أقيمـت مـن غيـر رئـيس .. ومن ثـم  

 .جامعة النيل الخاصة األمر الذي يجعلها جديرة بعدم القبول شكال لرفعها من غير ذي صفة 

 : دفع الثالث ال

وى قـد علي الفرض اجلديل بأن شرط املصلحة الـذي جيـب تـوافره لقبـول الـدع 

 بإنشـاء ٢٠١٢ لسـنة ١٦١فإنـه بصـدور القـرار بقـانون رقـم .. توافر حال رفعها 

فإن هذه املصـلحة .. مدينة زويل وجعله األرض واملباني حمل التداعي مقرا هلا 

هـذا فضـال عـن .. تالشت وانتهت مبا يتعني معه عدم قبول الـدعوى تكون قد 

 سـبق إصـدارها للمؤسسـة ثبوت التنازل عن القرارات الغـري مشـروعة والتـي

وأنه بصريورة هـذا التنـازل نهائيـا ممـن ميلـك .. وجامعة النيل قبل التنازل 

بـات األمـر مؤكـدا علـي عـدم تـوافر الصـفة لـدي .. التنازل ولـه هـذه الصـفة 

 املدعيني 

 من املقرر 
  ..منذ رفع الدعوى وحتى الحكم فيهاأن شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى يتعين تـوافره  

إال أنـهـا اختـفـت  عـنـد رـفـع اـلـدعوى – الشخصــية المباشــرة –وـمـن ـثـم ـفـإذا مــا ـتـوافرت تـلـك المصــلحة 

 كمــا لــو ســحبت جهــة اإلدارة القــرار المطعــون فيــه بعــد رفــع الــدعوى وتالشــت أثنــاء نظــر الــدعوى
  .كان من المتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.. ومنحت كافة اآلثار المترتبة عليه 

 ك استقرت أحكام احملكمة اإلدارية العليا علي أن ويف ذل
أن يتـوافر ـمـن مـن األمـور المسـلمة أن شــرط المصـلحة الواجـب تحقـقـه لقبـول الـدعوى يتـعـين  

 فــإذا انتفــت المصــلحة عنــد رفــع وقــت رفــع الــدعوى وأن يســتمر قيامــه حتــى الفصــل فيهــا نهائيــا
 .لدعوى غير مقبولة الدعوى أو زالت بعد قيامها وأثناء السير فيها كانت ا

 )٢٣/١٠/١٩٩٣ق جلسة ٣٦ لسنة ٥٥٩الطعن رقم (



 ٣٧٩

 ملا كان ذلك 
وعـلـي الـفـرض الجــدلي ـبـأن ثـمـة مصــلحة قانونـيـة مباشــرة انعـقـدت للمــدعين ـفـي إقاـمـة دعــواهم  
 .وعلي الفرض الجدلي بأن هناك أحقية للمدعين في المطالبة بإلغاء القراري الطعين .. الراهنة 

 بفرض وجودها قد اختفت وتالشت متامافإن هذه املصلحة 

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١بصدور القرار بقانون رقم 
حيـث جعلهـا مقـرا .. الذي أنهي علي أي نزاع أو جدل حول األرض والمباني محل التداعي  

 دائما ورئيسيا لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 تلك املدينة التي أصبحت 

لهـــا وأمالكهـــا أمـــواال وأموا.. ذات شخصـــية اعتبارـيــة عامـــة  

 .فال يجوز المساس بها من قريب أو من بعيد .. عامة 
 ولعل هذا القرار بقانون 

يختلــف ويغــاير تمامــا أي .. قــد مــنح لمدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا مركــزا قانونيــا جديــدا  
 .مركز قانوني قديم كانت المدينة قد اكتسبته علي األرض والمباني محل التداعي 

 لذلك
ٕوانمــا باـتـت تســتند .. ذـلـك أن مديـنـة زوـيـل .. فـقـد باـتـت اـلـدعوى الراهـنـة ـبـال جــدوى أو فاـئـدة  

 ليمنحهـــا مركـــزا قانونيـــا مســـتقر عـلــي األرض والمـبــاني محـــل ٢٠١٢إـلــي قـــانون صـــادر فـــي أواخـــر 
الـتـداعي وجعــل منهــا هيـئـة عامــة ال يجــوز المســاس بأموالهــا وأمالكهــا لمــا ـفـي ذـلـك مــن تعــدي عـلـي 

 .لعام المال ا

 وحيث كان ذلك 
وحيث تالشت تماما ونهائيـا ثمـة مصـلحة للمـدعين فـي إقامـة هـذه الـدعوى التـي ال يجـوز أن  

ومــن ثــم فقــد أختفــي ..  المشــار إليــه ســلفا ٢٠١٢ لســنة ١٦١تحقــق أهــدافها مــع وجــود القــانون رقــم 
 .شرط المصلحة في هذه الدعوى بما يستتبع وبالضرورة الحكم بعدم قبولها 

 
 
 



 ٣٨٠

 ور الثاني حملا

الرد علي الشق الذي يتناول فيه املدعني القرار الصادر من رئيس جملـس 

 بتشكيل ا£لس االستشـاري األعلـى ملدنيـة ٢٠١٣ لسنة ٦٧٩الوزراء رقم 

 .نولوجيا بالطعن يف مشروعية زويل للعلوم والتك
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 عرف الفقه والقانون اإلداري القرار اإلداري بأنه 
 الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها بما لها من سلطة عامـة بمقتضـي إفصاح اإلدارة في

 القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين ممكنا وجائزا قانونيا ابتغاء مصلحة عامة 

 وأوضح الفقه شروط صحة القرار اإلداري بأنها 
 .شرط المحل  -١
 .شرط السبب  -٢

 .شرط الهدف أو الغاية  -٣

 .شرط الشكل  -٤

 .شرط االختصاص  -٥

 وحيث أن نطاق النعي علي القرار املطعون فيه حمل الدعوى 

 وكذلك نطاق الدفع والرد علي النعي هو مدي توافر شرط االختصاص 

 يف القرار املطعون فيه من عدمه 

 حيث أوضح الفقه أنه 
د يقصـــد باالختصـــاص القـــدرة القانونيـــة علـــي مباشـــرة عمـــل إداري معـــين فـــي المجـــال المحـــد 

 .وطبقا لألصول القانونية 

 

 

 



 ٣٨١

 وقد أوضح الفقه أن عناصر حتديد االختصاص 

 تنقسم إيل 

  العنصر الشخصي يف حتديد االختصاص -أ
يتمثل العنصر الشخصي في األفراد الـذين يحـق لهـم صـنع القـرارات اإلداريـة ويكـون تفـويض  

 .الغير في مباشرة مهامهم إذا كان القانون يصرح بذلك 

 ر املوضوعي يف حتديد االختصاص العنص-ب
أن المشـــرع ال يكتفـــي بتعـيــين األشـــخاص اـلــذين يحـــق لهـــم ممارســـة االختصاصـــات اإلدارـيــة 
ٕوانما يحدد لكـل مـنهم األعمـال التـي يحـق لهـم ممارسـتها فـإذا خرجـوا عـن هـذه الـدائرة كانـت قـراراتهم 

 .باطله 

   العنصر الزمني يف حتديد االختصاص -ج
ثيـر مـن الحـاالت كيفيـة ممارسـة االختصـاص مـن حيـث الـزمن فـالموظف ينظم المشرع في ك 

ينتهي اختصاصه بانتهـاء عالقتـه بالوظيفـة كمـا ينتهـي اختصـاص المجـالس المنتخبـة بانتهـاء مـدتها 
 .ومخالفة ذلك يؤدي إلي بطالن القرارات اإلدارية 

 ديد االختصاص  العنصر املكاني يف حت-د
لمباشرة االختصاص فمجال رئـيس الجمهوريـة مـثال يشـمل كـل يحدد المشرع المجال المكاني  

أرجــاء الجمهوريــة أمــا رئــيس الــوزراء والــوزراء فكــل فيمــا يخصــه والمحــافظ يمــارس اختصاصــه ـفــي 
ٕمحافظـتـــه دون غيرهــــا واال اعتـبـــرت أعماـلـــه منعدمــــة إذا تتجــــاوز اختصاصــــه المكــــاني ويالحــــظ أن 

 الــرأي الفتقــار قــرار المحــافظ فــي هــذه الحالــة الــبعض يــري أنهــا تصــبح باطلــة فحســب وال تقــر هــذا
 .للسلطة الملزمة ولألثر القانوني كما أن القرار في هذه الحالة يكون غصبا للسلطة 

 وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن 
إذا فـقـد الـقـرار اإلداري أحــد أركاـنـه األساســية فإـنـه يعتـبـر معيـبـا بخـلـل جســيم يـنـزل ـبـه إـلـي حــد  

تـفـــاق منعـقـــد عـلـــي أـنـــه ســــواء اعتـبـــر االختصــــاص أحــــد أركــــان الـقـــرار اإلداري أم أحــــد االنعــــدام واال
مقومـــات اإلدارة الـتــي هـــي ركـــن مـــن أركاـنــه فـــإن صـــدور القـــرار اإلداري مـــن جهـــة غـيــر مـنــوط بهـــا 
إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلـي العـدم طالمـا كـان فـي ذلـك افتئـات علـي سـلطة جهـة 

 .لمستقلة أخرى لها شخصيتها ا
 )٢٩/١١/١٩٦٩ع جلسة . ق١٢ لسنة ١٣٦٥الطعن رقم (



 ٣٨٢

 وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا بأن 
ومـــن حـيــث أن عـيــب عـــدم االختصـــاص فـــي القـــرار اإلداري مـــن العـيــوب الـتــي تـتــيح ســـحب 
ٕالقــرار الــذي دفــع بــه وذلــك وفقــا لألحكــام واألوضــاع المقــررة فــي ســحب القــرارات اإلداريــة واذا كــان 

م االختصــاص بســيطا فإنــه يتــيح ســحب القــرار خــالل ســتين يومــا علــي اخــتالف مــن بــدء عيــب عــد
حســـاب هـــذه المـــدة تبعـــا لمـــا إذا كـــان الســـحب يـــتم مـــن الجهـــة الـتــي أصـــدرت القـــرار أو مـــن الجهـــة 
الرئاســــية لـهـــا وـمـــع مراعــــاة ـمـــا ـقـــد يلحــــق تـلـــك الـمـــدة ـمـــن أســــباب االنقطــــاع أـمـــا حـيـــث يـكـــون عــــدم 

القرار باالنعدام ويسوغ سحبه فـي أي وقـت دون التـزام بالمـدة المشـار االختصاص جسيما فإنه يصم 
 .إليها 

 )٢٤/٥/١٩٨١ع جلسة .ق٢٠ لسنة ٨٢٠الطعن رقم (

 جلس الوزراء مبوحيث أوضح الفقه أن املقصود 
مجلـــس الـــوزراء أو الـــوزارة هـــي الفـــرع الثـــاني مـــن فـــروع الســـلطة التنفيذيـــة وقـــد أطلـــق عليهـــا  

 :ولكلمة حكومة معان متعددة ) الحكومة(الدستور اسم 
 فالحكومــة قصــد يقصــد بهــا كافــة هيئــات الحكــم فــي الدوـلـة وهــذا المعـنـي الــذي يشــير إليــه الفقهــاء -

 .بقولهم أن للدولة عناصر ثالث هي الحكومة والشعب واإلقليم 
 عـنـدما  وهــذا هــو المفهــوم– رـئـيس الدوـلـة واـلـوزارة – والحكوـمـة ـقـد تعـنـي الســلطة التنفيذـيـة بفرعيهــا -

 .يقال أن سلطات الدولة الثالث هي الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية 
 والحكومة قد تعنـي أحـد فرعـي السـلطة التنفيذيـة وهـي الـوزارة أو مجلـس الـوزراء وهـذا هـو المـدلول -

 .الذي يراد عنه ما يقال أن الحكومة مسئوله أمام البرلمان وهو المعني الذي قصده الدستور
 ويقصـد الـوزارة بأنهـا الهيئـة التنفيذيـة – الحكومـة ١٩٧١ مـن دسـتور ١٥٣لدستور المادة  وعرف ا-

 .واإلدارية العليا للدولة 

 وأضاف الفقه قائال 
أن الحكومة أو الـوزارة أو مجلـس الـوزراء ثـالث أنـواع وفقـا للظـروف السياسـية التـي تمـر بهـا 

 .البالد 

حالة استقرار األوضاع السياسية واألمنيـة يف  يف – الوزارة الدائمة –احلكومة : األويل 

 البالد 
 .وهي التي يكلفها ويعنيها رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية  

 



 ٣٨٣

 وختتص باالختصاصات الواردة بالدستور 

  علي أن ١٩٧١ من الدستور املصري ١٥٦حيث نصت املادة 
 :يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص االختصاصات اآلتية  
اك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة واإلشراف علي تنفيذها وفقا االشتر -١

 .للقوانين والقرارات الجمهورية 
 .توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة -٢

 . تنفيذها إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة -٣

 .إعداد مشروعات القوانين والقرارات  -٤

 .إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة  -٥

 .إعداد مشروع الخطة العامة للدولة  -٦

 .عقد القروض ومنحها وفقا ألحكام الدستور  -٧

وحماية حقوق المواطنين والمحافظة علي أمن الدولة .. مالحظة تنفيذ القوانين  -٨

  الدولة ومصالح

  املعطل ٢٠١٢ من دستور مصر ١٥٩ادة وقد جاءت امل

 مقرره اختصاصات جملس الوزراء 

 ١٩٧١ من دستور ١٥٦ومكرره ما سبق نصه يف صلب املادة 

 : مقررة اآلتي ٢٠١٣ يوليو ٨ من اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ ٢٥وجاءت املادة 
علــي األخــص يتــولى مجلــس الــوزراء والــوزراء الســلطة التنفيذيــة كــل فيمــا يخصــه وللمجلــس 

 :مباشرة االختصاصات اآلتية 
االشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة واإلشراف علي تنفيـذها وفقـا  -١

 .للقوانين والقرارات الجمهورية 
 .توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة  -٢

 .ة والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارت ومراقبة تنفيذها إصدار القرارات اإلداري -٣

 .إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية  -٤

 .إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة  -٥

 .إعداد مشروع الخطة العامة للدولة  -٦

 .عقد القروض ومنحها وفقا ألحكام الدستور  -٧



 ٣٨٤

 .وحماية حقوق المواطنين  ي أمن الدولةوالمحافظة عل.. مالحظة تنفيذ القوانين  -٨

حكومة تيسري أعمال ويكون هلا نفس اختصاصات الوزارة املقررة يف الدستور : الثانية 

 .وتظهر علي أرض الواقع يف حالة 
 اـلــوزارة مـــن منصـــبها مـــع تكليفهـــا بتســـيير – رـئــيس الســـلطة التنفيذـيــة –يس الجمهورـيــة  إقاـلــة رـئــ-١

 .جديدة األعمال حتى تكليف وزارة 
ٕ قـيـام ثــورة شــعبية عـلـي الحكــام إلســقاطه واســقاط نظامــه فتكلــف الســلطة الحاكمــة الــوزارة القائمــة -٢

بتسيير األعمال لحين تكليف وزارة جديدة وتكون اهتماماتها معالجة المشـكالت الطارئـة دون 
زمــة اتخــاذ أيــة إجــراءات تعــالج المشــكالت القائمــة ولهــا فــي ســبيل ذلــك إصــدار القــرارات الال

  .والقرارات المنفذة للقوانينلتسيير األعمال 

احلكومة االنتقالية والتـي متـارس كافـة االختصاصـات الـواردة يف اإلعالنـات : الثالثة 

الدستورية حيث تظهر علي أرض الواقع يف حالـة الثـورات الشـعبية وتتسـلم 

دارة مهامها من وزارة تسيري األعمال بناء علي تكليف من السـلطة القائمـة بـإ

ـاذ  ـة واـخت ـة والطارـئ ـكالت احلالـي ـة املـش ـا معاـجل ـون مهامـه ـبالد وتـك ـئون اـل ـش

اإلجراءات املناسبة ملعاجلة كل ما يطرأ مـن مشـكالت وإرسـاء سياسـات جديـدة 

للمرحلة التالية واختاذ ما حتتاجه البالد من قـرارات والتأسـيس ملـا يـأتي مـن 

 . اللعبة بعدها من حكومات من خالل مشاركتها يف صياغة قواعد

 وحيث أنه 
  .٢٠١٢ لسنة ٩٠بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  

 هشام قنديل بالوزارة / مت تكليف د 
وتشــــكيل وزارة هشــــام قـنـــديل وتعييـنـــه رئيســــا لمجـلـــس اـلـــوزراء بكامــــل االختصاصــــات اـلـــواردة  

  .٢٠١١ مارس سنة ٣٠باإلعالن الدستوري الصادر في 

  ١٩٧١تصاصات الواردة بصلب دستور والتي جاءت مكررة لالخ
إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقـا للقـوانين " والتي من أهمها فيما يخص دعوانا الماثلة  

 .والقرارات ومراقبة تنفيذها ومالحظة تنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين 
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 ٢٠١٢ لسنة ١٦١وحيث أصدر رئيس اجلمهورية قراره بقانون رقم 

  بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ٢٠١٢ ديسمرب ٢٠اريخ بت
مكلفــا فيــه رئــيس مجلــس الــوزراء بإصــدار قــرار بتشــكيل المجلــس االستشــاري األعلــى لمدينــة  

 بإنشــاء ٢٠١٢ لســنة ١٦١زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا بموجــب المــادة الرابعــة مــن القــرار بقــانون رقــم 
  .مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

 والتي جاء نصها 
يكــون للمدينــة مجلــس استشــاري أعلــى يصــدر بتشــكيلة قــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء لمــدة 

 .................أربع سنوات قابلة للتجديد 

  املادة الرابعة ٢٠١٢ لسنة ١٦١ونفاذا للقرار بقانون رقم 

 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 )العلميةوع مصر القومي للنهضة مشر(
 جــــاءت ٣/٧/٢٠١٣ بـتـــاريخ ٢٠١٣ لســــنة ٦٧٩أصـــدر رـئـــيس مجـلـــس اـلـــوزراء الـقـــرار رـقـــم  

يشـــكل المجـلــس االستشـــاري األعـلــى لمديـنــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا ـمــن ـكــل ـمــن " مادـتــه األوـلــي 
 ...................... السادة 

  ٢٠١٣ لسنة ٦٧٩وحيث صدر القرار املطعون فيه رقم 

 االستشاري األعلى ملدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتشكيل ا£لس 
 .من صاحب صفة واختصاص وفي نطاق وظيفته ووفقا ونفاذ للقوانين  

 حيث صدر من رئيس جملس الوزراء 

 فمن ثم يكون صادرا من املوظف املختص بإصداره 
لثاـبـت فا.. بـمـا يؤـكـد أن اـلـدعوى الماثـلـة ـقـد أقيـمـت عـلـي غـيـر ســند ـمـن الـقـانون والواـقـع 

ـاألوراق أن القــرار قــد صــدر نفــاذا للقــرار بقــانون رقــم  ـيس ٢٠١٢ لســنة ١٦١ـب  الصــادر مــن رـئ

ٕواعمـاال  .. ٢٠١٢ لسـنة ١٦١ومن ثم فإن هذا القرار يعود أثره إلي القـانون رقـم .. الجمهورية 

 ممـا وال ينـال .. األمر الذي يبين معـه فسـاد مـا ادعـاه المـدعين بـدعواهم الماثلـة.. لهذا القانون 
 . ضد رئيس الجمهورية ونظامه ٢٠١٣تقدم قيام ثورة الثالثين من يونيو 

 

 



 ٣٨٦

 حيث أن الثابت هو سقوط رئيس اجلمهورية وإقالته من منصبه 

 ع بقاء وزارة هشام قنديل يف احلكومة م

 بوصفها حكومة تسيري أعمال حفاظا علي حقوق املواطنني ومصاحل الدولة 
حـازم عبـد العزيـز /  تاريخ تكليف الدكتور ٢٠١٣ يوليو ١٦ حيث ظلت قائمة بأعمالها حتى 

وأن الـقــــرار ـقــــد صـــــدر ـيــــوم .. محـمــــد الـبــــبالوي اـلــــوزارة االنتقالـيــــة وتعييـنــــه رئيســـــا لمجـلــــس اـلــــوزراء 
وكــذا أثـنـاء ..  أي قـبـل إقاـلـة رـئـيس الجمهورـيـة الســابق اـلـذي أقـيـل مســاء صــدور الـقـرار ٣/٧/٢٠١٣

فضــال عــن أن أثــر هــذا القــرار  .. ١٦/٧ محتفظــا بــه حتــى تــولي رئــيس الــوزراء لمنصــبه الــذي ظــل
ومــن ثــم فهــو لــيس بقــرار ..  ومكمــال لــه ٢٠١٢ لســنة ١٦١يعــود لتــاريخ صــدور القــرار بقــانون رقــم 

وهــو األمــر الــذي يــدحض مــزاعم المــدعين فــي .. ٕوانمــا هــو امتــداد للقــانون المــذكور .. منشــأ لحــق 
 .دعواهم 

 ونضيف إيل ما تقدم 

 ٢٠١٣ يوليو ٣لقيادة العامة للقوات املسلحة يف ما ورد بنص ا

 والذي جاء نصه
 .عقب االجتماع بعدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب  

 شعب مصر 
١- ............ 

٢- ............. 

٣- ............ 

٤- ............. 

٥- ............ 

 الثـقـــة ولـقـــد كــــان األمــــل معـقـــودا عـلـــي وفاـقـــا وطـنـــي يضــــع خارطــــة مســــتقبل وـيـــوفر أســــباب -٦
الـرئيس / والطمأنينة واالستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجـاؤه إال أن خطـاب السـيد 

 ســـاعة جـــاء بمـــا ال يلـبــي وبتواـفــق مـــع مطاـلــب جمـــوع ٢٤ليـلــة أمـــس وقـبــل انتهـــاء مهـلــة ال 
الشعب األمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا علي مسئوليتها الوطنية والتاريخية 

ع بعـض رمـوز القـوي الوطنيـة والسياسـية والشـباب ودون اسـتبعاد أو إقصـاء ألحـد التشاور م
حـيــث أتفـــق المجتمعـــون عـلــي خارطـــة مســـتقبل تتضـــمن خطـــوات أولـيــة تحقـــق بـنــاء مجتمـــع 



 ٣٨٧

مصــري قــوي ومتماســك ال تقصــي أحــدا مــن أبنائــه وتياراتــه وينهــي حالــة الصــراع واالنقســام 
 :وتشتمل هذه الخارطة علي اآلتي 

 .عمل بالدستور بشكل مؤقت تعطيل ال -
 .يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة  -

إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة علــي أن يتــولى رئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا إدارة شــئون  -
 .البالد خالل المرحلة االنتقالية لحين انتخاب رئيسا جديدا 

 .رية العليا سلطة إصدار إعالنات دستورية خالل المرحلة االنتقالية لرئيس المحكمة الدستو -

كـفــاءات وطنـيــة قوـيــة وـقــادرة تتمـتــع بجمـيــع الصـــالحيات إلدارة المرحـلــة تـشــكيل حكوـمــة  -

 .الحالية 

تشــكيل لجـنـة تضــمن كاـفـة األطـيـاف والخـبـرات لمراجعــة التعــديالت الدســتورية المقترحــة عـلـي  -
 .الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا 

مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشـروع قـانون انتخابـات مجلـس النـواب والبـدء  -
 .في إجراءات اإلعداد لالنتخابات البرلمانية 

وضع ميثاق شرف إعالمي يكفل حريـة اإلعـالم ويحقـق القواعـد المهنيـة والمصـداقية والحيـدة  -
 .ٕواعالء المصلحة العليا للوطن 

لتنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القـرار اتخاذ اإلجراءات ا -
 . والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة كمساعدين للوزراء

تشـــكيل لجـنــة علـيــا للمصـــالحة الوطنـيــة ـمــن شخصـــيات تتمـتــع بمصـــداقية وقـبــول ـلــدي جمـيــع  -
 .النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات 

 لقوات املسلحة القيادة العامة لمعه خلو بيان األمر الذي يتضح 

  ٢٠١٣ يونيه ٣٠وعدم وجود دليل واحد أن ثورة من مثة دليل 

 هشام قنديل إقالة حكومة 
ولكنـه جــاء واضــحا ـفـي ألفاظـه وعباراـتـه ورؤيـتـه السياســية والقانونيـة حـيـث ـنـص عـلـي تشــكيل  

 .حكومة كفاءات وطنيه إلدارة المرحلة الحالية 

 ذلك  علي بالرتتيبو
 : جاء فيه ١٦/٧/٢٠١٣ الصادر ٢٠١٣ لسنة ٤٨٤أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم  
 .رئيس الجمهورية المؤقت  
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 ٢٠١٣ يولـيـو ٣بعــد اإلطــالع عـلـي البـيـان الصــادر عــن القـيـادة العامــة للـقـوات المســلحة ـفـي  
  .٢٠١٣ يوليو ٨وعلي اإلعالن الدستوري الصادر في 

 املادة األويل 
 ..... حازم عبد العزيز محمد الببالوي رئيسا لمجلس الوزراء / سيد الدكتور يعين ال

 املادة الثانية 
 ......................يعين كال من  

 املادة الثالثة 
 ه ١٤٣٤ رمضـان ٧صـدر برئاسـة الجمهوريـة فـي .. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـمية  
  ".٢٠١٣ يوليو ١٦الموافق 
  .٢٠١٣ يوليو سنة ١٦ مكرر أ في ٢٨لجريدة الرسمية العدد والمنشور في ا 

 األمر الذي يؤكد 
  .١٦/٧/٢٠١٣هشام قنديل لمنصب رئيس مجلس الوزراء حتى تاريخ / استمرار وشغل د 

 فمن ثم يكون 
 المطعــون فـيـه قــد صــدر مــن ذي ٣/٧/٢٠١٣ الصــادر بـتـاريخ ٢٠١٣ لســنة ٦٧٩ـقـراره رـقـم 

 .عية صفة واختصاص موصوفا بالمشرو
ممــا يتعــين معــه رفــض النعــي المبــدي مــن المــدعي لصــدور القــرار المطعــون فيــه مــن غيــر 

 .ٕمختص ورفض الدعوى الماثلة والزام رافعها بالمصاريف واألتعاب 
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 الصـادر ٢٠١٣ لسـنة ٦٧٩نعي المدعين في الدعوى الماثلة علي القـرار المطعـون فيـه رقـم  
 صــدوره معيبــا بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة حيــث ٣/٧/٢٠١٣مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بتــاريخ 

األعـلـى لمدينــة زوـيـل للعلــوم والتكنولوجـيـا تعيــين يهــود وأخــوان ضــم فــي تشــكيل المجـلـس االستشــاري 
وأمريكـــان ولـــم يضـــم أيـــة شخصـــية مصـــرية علميـــة أكاديميـــة ذات صـــلة بالتكنولوجيـــا أو حتـــى مـــن 

 .مجدي يعقوب / المصريين األكاديميين غير د
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 للرد علي هذا الزعم والنعي غري السديد نوضح 
 جـــاء بمادـتــه الرابـعــة مـقــررا شـــكل ٢٠١٢ لســـنة ١٦١أن ـقــرار رـئــيس الجمهورـيــة بـقــانون رـقــم  

 وعدد المجلس االستشاري األعلى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا دون أن يقرر جنسية دون أخري 

 أو يقصر ا£لس علي فرد دون األخر 

 حيث قرر 
يكــون للمديـنـة مجـلـس استشــاري أعـلـى يصــدر بتشــكيله ـقـرار مــن رـئـيس مجـلـس اـلـوزراء لمــدة  -١

 .نوات قابلة للتجديد أربع س

 : ويشكل المجلس من  -٢

    رئيس  - أ
 . عدد من األعضاء ال يقل عن ثمانية عشر وال يزيد علي ثالثين عضوا  - ب

 من 
 .ذوي الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة  

 شريطة 
 .علي أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه علي األقل من المصريين  

 مع وجوب 
ثال عن كل من وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العـالي تضمن التشكيل مم 

 .والتربية والتعليم 

 وحيث أن مفاد ما تقدم
 بإنشــاء مديـنـة ٢٠١٢ لســنة ١٦١أن المــادة الرابعــة مــن ـقـرار رـئـيس الجمهورـيـة بالـقـانون رـقـم 

ـلـس االستشــاري األعـلـى زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا والـتـي تضــمنت رســم الشــكل الـقـانوني لتشــكيل المج
 .لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 حيث ضم بني تشكيله املصريني وغري املصريني 

 من الشخصيات العاملية أو املرموقة
بمعني انه لـم تقتصـر عضـويه المجلـس االستشـاري األعلـى لمدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا  

ب أن تكـــون شخصـــية عالميـــة ذات خبـــرة علـــي دولـــه دون أخـــري أو جنســـية دون أخـــري ولكنـــه تطلـــ
 .علمية أو شخصية ذات مكانة مرموقة 
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 وتطلب أن تكون هذه األوصاف يف الشخصيات املصرية 

 باإلضافة إيل كونها شخصيات عامة وطنية 
وحـيــث تضـــمن ـقــرار تشـــكيل المجـلــس االستشـــاري األعـلــى لمديـنــة زوـيــل للعـلــوم والتكنولوجـيــا  

م حـــائزين عـلــي جـــائزة نوـبــل ـفــي عـلــم وظـــائف األعضـــاء ، عضـــوية أعضـــاء غـيــر مصـــريين بعضـــه
الكيمـيـاء ، الفيزـيـاء ، العـلـوم االقتصــادية واـلـبعض األخــر رؤســاء جامعــات عالمـيـة وأســاتذة جامعــات 
عالميــة حـيــث ضــم رـئــيس الجامعــة األمريكـيــة بالقــاهرة ، رـئــيس األكاديميــة الصـــينية للعلــوم ، رـئــيس 

ألكاديمـيـة الوطنـيـة لعـلـوم الهندســة ، مــدير معمــل اـلـدفع النفــاث معهــد كاليفورنـيـا لتكنولوجـيـا ، رـئـيس ا
 .بروفسور في معهد كاليفورينا للتكنولوجيا ، أستاذ في جامعة كامبريدج 

 كما أنه ضم بني عضويته شخصيات عامة ذات مكانه مرموقة مثل 
المـــــدير العـــــام ورئـــــيس مجلـــــس إدارة الصـــــندوق العربـــــي لإلنمـــــاء االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي  

 .عبد اللطيف الحمد /ألستاذا

 كما أنه ضم بني عضويته شخصيات عامة وطنية 

 ذات خربة علمية وذات مكانه مرموقة

 ثلي الوزارات املعنية مع مم
حـيــث ضـــمت عضـــوية األعضـــاء المصـــريين اـلــرئيس التنفـيــذي اـلــرئيس المشـــارك لالســـتثمار  

اإلدارة والعضـــو المنتـــدب لشـــركة ، رئـــيس مجلـــس " بيمكـــو" وشـــركة إدارة االســـتثمارات بالساســـيفيك 
جهينة ، المدير اإلقليمي لمصر وشمال أفريقا لشركة جوجل ، الرئيس األكاديمي للجامعة األمريكيـة 
بالقــاهرة ، محـــافظ البنــك المرـكــزي ، رئــيس مجـلــس إدارة شــركة راـيــة ، وزيــر التعـلــيم العــالي األســـبق 

دارة والعضو المنتدب للبنـك التجـاري الـدولي ومستشار الجامعة األمريكية بالقاهرة ، رئيس مجلس اإل
مجدي يعقـوب ، باإلضـافة / ، المدير العام المنتدى البحوث االقتصادية للبالد العربية ، البروفسور 

أحمد زويل وخمس أعضاء ممثلي للجهات الحكوميـة وزارة البحـث العلمـي ، التربيـة / إلي عضوية د
 ،خارجية ، الزراعة واستصالح األراضي والتعليم العالي ، الصناعة والتجارة ال

 األمر الذي يوضح
قيــام النعــي المبــدي مــن المــدعين بإســاءة اســتعمال الســلطة علــي غيــر ذي ســند مــن القــانون  
 .والواقع 
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 وذلك بتحقق 
الغايــة والهــدف مــن قــرار تشــكيل المجلــس االستشــاري األعلــى لمدينــة زويــل حيــث ضــم بــين  

 .لوطنية ذات الصلة والخبرة العلمية وكذلك ذات المكانة المرموقة عضويته الشخصيات العالمية وا

 بهدف الصاحل العام للبالد 
حيــث جمــع المجلــس بــين عضــويته علمــاء حــائزين علــي جــائزة نوبــل فــي مختلــف المجــاالت  

العلمية التي تسعي مدينة زويل ومجلسها االستشاري األعلـى لالسـتفادة بهـم وبعلمهـم فـي دفـع عجلـة 
 . البحثية والتكنولوجيا في مصر التنمية

 عالوة علي ما تقدم ذكره 
فقد التزم القرار المطعون فيه بالعدد الوارد علـي سـبيل الحصـر فـي صـلب المـادة الرابعـة مـن  

  .٢٠١٢ لسنة١٦١القرار بقانون رقم 

 حيث أن 
 شخصـية غيـر مصـرية بجنسـيات ١٣القرار المطعون فيه تضمن النص علي عضويته عدد  

 . شخصية عامة وطنية مرموقة ذات خبرة علمية من األعضاء المصريين ١٦فة وعدد مختل

 األمر الذي يتضح معه 
أن القرار المطعون فيه لم يخـرج عـن النطـاق الـذي رسـمه قـرار رئـيس الجمهوريـة بقـانون رقـم  

 . من حيث الشكل والمضمون ٢٠١٢ لسنة ١٦١

 مستهدفا حتقيق الغاية واهلدف 
ـلـس االستشــاري األعـلـى لمدينــة زوـيـل للعـلـوم والتكنولوجـيـا واضــعا المصــلحة مــن تشــكيل المج 

مـمـا يتعــين مـعـه رـفـض النـعـي المـبـدي ـمـن الـمـدعين بإســاءة .. العاـمـة ـبـين عينـيـه دون انحــراف عنـهـا 
 .استعمال السلطة والقضاء برفض الدعوى الماثلة في شقيها العاجل والموضوعي 

 عالوة علي ما تقدم 
 بـتـاريخ ٢٠١٣ لســنة ١٢٧٥حـازم الـبـبالوي رقـم / يد رـئـيس مجلـس اـلـوزراء بصـدور ـقـرار السـ 

 والـذي ضـم عـدد مـن الرمـوز المصـرية إلـي المجلـس ٧/١١/٢٠١٣ وما لحقه بتـاريخ ٦/١١/٢٠١٣
االستشــاري والــذي جــاء مؤكــدا للقــرار الصــادر مــن رئــيس الــوزراء األســبق والمطعــون عليــه ذلــك أن 

يؤكـد شـرعية هـذا .. لطعـين الصـادر مـن رئـيس الـوزراء السـابق إضافة هذه الشخصيات إلي القرار ا
القرار ويحصنه من الطعن الماثل الذي بني علي أسباب واهية منبتة الصلة عـن الواقـع والقـانون وال 
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هدف لها غير النيل من المشروع القومي الذي يهدف إلي أعمار مصر بأبنائهـا ليكونـوا علمـاء الغـد 
ك فقد تم اختيار أعضاء المجلس االستشاري فـي القـرار بعنايـة فائقـة فهـم ولذل.. علي مستوي العالم 

وأرادوا أن ينـالوا مـنهم دون .. خيرة العلماء علـي مسـتوي العـالم والـذين وصـفهم المـدعين بـأنهم يهـود 
والجـدير بالـذكر أن .. زويـل / هدف إال محاوالت اإلقصاء الزائفة التي يتعرض لها مشروع الدكتور 

 حازم الببالوى بإضافة شخصيات أخري للقرار قد / تور قرار الدك

 تضمن 
فــاروق العقــدة محــافظ البنــك المركــزي األســبق والســيدة / ضــم كــل مــن الســيد الــدكتور  

فايزه أبو النجا إلي عضوية المجلـس االستشـاري األعلـى لمدينـة زويـل / الوزير األسبق /األستاذة

 .للعلوم والتكنولوجيا 

 وعضوية 
ـ   –أحـمـد جــالل /  األمــين الـعـام للجامـعـة العربـيـة والســيد –نبـيـل العرـبـي / دكتور الســيد اـل

محمـد أبـو الغـار / أيمـن فريـد أبـو حديـد ممـثال لـوزارة الزراعـة ، الـدكتور/ وزير المالية ، الدكتور

 .ممثال للتعليم العالي وشخصيات أخري 

 فمن ثم 
 علـمــي وثقــافي للمدينــة يضـــم يكــون المــدعي عليــه خامســـا قــد قــام بتشـــكيل مجلــس استشــاري 

كوكبه من علماء ومثقفي مصر يعملون علي المساعدة فـي التخطـيط ووضـع اسـتراتيجيات للمشـروع 
العلمـــي الـــذي يســـتهدف تحقيـــق نهضـــة علميـــة وثقافيـــة مســـتندة إلـــي المعرفـــة الحديثـــة فـــي المجتمـــع 

 .المصري 

 ومن أبرز أعضاء ا£لس 
أحمـد / محمـد غنـيم ، الـدكتور/ صـطفي السـيد ، الـدكتورم/ فاروق الباز ، الـدكتور/ الدكتور  

منـي / أسـامة هيكـل ، الـدكتورة / رجـائي عطيـة ، وزيـر اإلعـالم األسـبق / عكاشة ، األستاذ الجليـل 
 .ذو الفقار 

  جملس الوزراء تصحيح قراراتها –وحيث متلك جهة اإلدارة 

  وتصويبها وميلك املدعي عليه خامسا بصفته –علي فرض اخلطأ 
رئـــيس مجلـــس أمنـــاء مدينـــة زويـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا ترشـــيح مـــن يشـــاء لعضـــوية المجلـــس  

 .االستشاري األعلى لمدينة زويل وتعديل تشكيل هذا المجلس 
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  – غري حقيقي –وعلى فرض جديل 

 وجود خطأ يف تشكيل ا£لس االستشاري األعلى

 ملدينة زويل 
 وـمــا لحقــه مــن إجـــراءات ٢٠١٣ لســنة ١٢٧٥فــإن صــدور ـقــرار رئــيس مجلــس اـلــوزراء رقــم  

 .ينفي نعي المدعين بإساءة استعمال السلطة وينسفه من منبته تماما 

 حيث حتققت الغاية واهلدف 
الذي يسعى إليه المدعين وضم المجلس االستشاري األعلى لمدينة زويل للعلـوم والتكنولوجيـا 

يته بهـدف دفـع عجلـة التنميـة العلميـة أبرز الشخصيات العامة الوطنية العالميـة المصـرية بـين عضـو
 .والتكنولوجيا في بلدنا مصر 

 األمر الذي يتعني معه 
رفــض النعــي المبــدي مــن المــدعين بإســاءة اســتعمال ســلطة ورفــض الــدعوى بشــقيها العاجــل  

 .والموضوعي 

 احملور الثالث 

ما يؤكد حقيقة الكيان القانوني ملدينة زويل وسالمة موقفها وأن احلكـم 

ادر من احملكمة اإلداريـة العليـا صـادر يف شـق مسـتعجل وأن هنـاك الص

العديد من األسباب التي استجدت بعد صدور هذا احلكم والتـي تؤكـد 

استقرار املركز القانوني ملدينة زويل وعدم أحقية جامعة النيل اخلاصـة 

والتي ميثلها املـدعني يف الـدعوى املاثلـة يف طلبـاتهم املذيلـة بصـحيفة 

 املاثلة الدعوى 

 زعم املدعني يف الدعوى املاثلة 
 بتشـكيل ٢٠١٣ لسـنة ٦٧٩أن القرار المطعـون فيـه الصـادر مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بـرقم 

المجلـــس االستشـــاري األعلـــى لمدينـــة زويـــل للعـلـــوم والتكنولوجيـــا قـــنن مشـــروع زويـــل وأضـــفي علـيـــه 
مدينـة زويـل اإلعـالن عـن قبـول دفعـه الشرعية ومكنه من أدوات عمله وكـان هـذا القـرار الـدافع لقيـام 

مــن الطلبــة ليدرســـوا داخــل مبنــي ومعاـمــل وقاعــات محاضــرات جامـعــة النيــل مســتخدمين موجـــودات 
جامـعــة النـيــل الـتــي اغتصـــب المـــدعي علـيــه خامســـا أرضـــها ومبانيهـــا ومعاملهـــا وطـــرد العـــاملين بهـــا 

 الصادرة في الطعون أرقام والطلبة الدارسين فيها وضرب بعرض الحائط بحجية األحكام القضائية 
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 .ع . ق٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣،  ٤٥٢٤ 

 ة إيليجتدر اإلشارة بدا.. وردا علي ما جاء بهذه املزاعم 
 ق قضــاء إداري والطعــون المقامــة علــي ٦٦ لســنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩أن الــدعوتين رقمــي 
ة القـرارات ع تـدور حـول مشـروعي. ق٥٩ لسنة ٦٢٤٨ ، ٦٠٣٣ ، ٤٥٢٤الحكم الصادر فيها أرقام 

 . الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥أرقام 

 كما جتدر اإلشارة إيل 
أن الحكـــم الصـــادر فـــي الطعـــون ســـابقة الـــذكر بعاليـــة مـــن المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا بجلســـة  

 لســنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩ هــو حكــم صــادر فــي الشــق العاجــل فــي الــدعوتين رقمــي ٢٤/٤/٢٠١٣
 . ق قضاء إداري حائزة لحجية مؤقتة ٦٦

 حيث حيتمل اإللغاء بقضاء قطعي 
 ق قضـــاء إداري ٦٦ لســـنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩عنــد القضـــاء ـفــي موضـــوع الــدعوتين رقـمــي  

 .واللتين مازالتا قيد البحث والمناقشة والسجال بين طرفي التداعي 

إلداريـة العليـا إضافة إيل األسباب التي استجدت بعد صدور احلكم من احملكمة ا

فضال عن التنازل الذي صدر .. يف شقه العاجل والذي مل يتضمن التسليم أو التمكني 

من املؤسسة وجامعة النيل أمام نيابـة األمـوال العامـة والـذي بنـاء عليـه مت حفـظ 

البالغ املقدم ضدهما فأصبح واحلال كذلك أمر بأال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية حـائزا 

إضـافة إيل األحكـام الصـادرة .. ملقضي فيه والذي سوف نتناوله بالتفصيل لقوة األمر ا

وهي منظورة اآلن أمـام .. من القضاء املدني والتي تتعارض مع حكم اإلدارية العليا 

كـل هـذا خـالف مـا تأكـد مـن أن جامعـة .. احملكمة الدستورية العليا لتنازع األحكـام 

شـروع ومل تـدخلها يومـا مـا وذلـك علـي النيل ليس هلا أي عالقة بـأرض ومبـاني امل

فضـال عـن فقـدان .. النحو املبني بالتنازل املقـدم منهـا أمـام نيابـة األمـوال العامـة 

إضافة إيل أن هذا التنازل جاء كاشفا .. القرارات التي سبقت هذا التنازل للمشروعية 

حينه أمـا لصحة القرارات الصادرة ملدينة زويل وذلك علي النحو الذي سوف نبينه يف 

عن األحكام الصادرة من القضاء العادي والتي تتعارض مع حكم اإلداريـة العليـا فقـد 

 ٢٧٥ أكتـوبر ، ٦ مسـتعجل ٢٠١٢ لسنة ٣٠٠بدأت باألحكام الصادرة يف الدعاوى أرقام 

 مسـتأنف ٢٠١٣ لسـنة ٢٧٥ أكتوبر واملستأنفة بالدعوى رقـم ٦ مستعجل ٢٠١٢لسنة 
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ا أحقية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيـا يف حيازتهـا مستعجل اجليزة واللذان يثبت

 .لألرض وما عليها من مبان ومنشآت وجتهيزات 

 وحيث أن هذه األحكام الصادرة من القضاء املدني يف الشق العاجل 

 جاءت بعد صدور حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعون سابقة الذكر 

 ومتضاربة معها 
ني والحـق المكتسـب لمدينـة وجامعـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا علـي ومـع ثبـوت المركـز القـانو 

األرض وـمـا عليـهـا ـمـن مـبـاني ومنشــآت وتجهـيـزات وذـلـك بموجــب ـقـرار رـئـيس الجمهورـيـة بـقـانون رـقـم 
 يؤـكـد حقيـقـة المرـكـز الـقـانوني للمدينـة ذـلـك أن الحـكـم األول واـلـذي صــدر بحماـيـة ٢٠١٢ لسـنة ١٦١

شـآت ومنـع تعـرض الغيـر لهـا وقـد أصـبح هـذا الحكـم نهائيـا وبالتـالي حيازة مدينة زويل لـألرض والمن
فضــال عــن أن الحكــم الثــاني والــذي أصــبح أيضــا عنوانــا للحقيقــة فقــد صــدر بعــد .. عنوانــا للحقيقــة 

 .صدور حكم اإلدارية العليا 

 وملا كان 
المبـاني من شأن الحكمين أنفي الذكر حماية حيازة مدينـة زويـل وتأكيـد أحقيتهـا فـي األرض و 

وكــان الحكــم الصــادر مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا مــن شــأنه إذا صــح القــول بأنــه قــد تضــمن شــق 
التســليم فهــذا مــن شــأنه أن صــح ذـلـك ســلب الحـيـازة وـلـذلك فــإن هــذه األحكــام متداوـلـة أمــام المحكمــة 

 الدستورية العليا لتقول كلمتها في تنازع هذه األحكام 

 إضافة إيل ذلك فإن 

 ل تتمتع مبركز قانوني مستقر مدينة زوي

 ٢٠١٢ لسنة ١٦١علي النحو املبني بالقرار رقم 

 والذي مبوجبه ونفاذا ألحكامه 
صــدر القــرار المطعــون فيــه مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بتشــكيل المجلــس االستشــاري األعلــى 

 .لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 ومع ثبوت تنازل املؤسسة املصرية 
 التكنوـلـوجي عــن حــق االنتـفـاع باألراضــي والمـبـاني المزمــع اســتغاللها إلنشــاء لتطــوير التعـلـيم 

جامـعـة النـيـل عليـهـا تـنـازال صــريحا نهائـيـا غـيـر مشــروط لصــالح الدوـلـة تنتـفـي فـيـه صــفة الـمـدعين ـفـي 
 .الدعوى الماثلة وصلة جامعة النيل باألرض وما عليها من مباني ومنشآت 
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  العامة وهذا التنازل املقدم لنيابة األموال

 أكد العديد من احلقائق التالية 

 : احلقيقة األويل 
أن المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي قــد تنازلــت عــن حــق االنتفــاع باألراضــي 

 لصـــالح وزارة ٢٠٠٦ لســـنة ٣٧٢المخصصـــة لهـــا بموجـــب ـقــرار رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء رـقــم 
 .نون الجامعات الخاصة واألهلية قا٢٠٠٩ لسنة ١٢االتصاالت بمجرد صدور القانون رقم 

 : ثانية احلقيقة ال
تـنـازل المؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنولــوجي تنــازال نهائيــا وغـيـر مشــروطا عــن حــق 

 الكائـنـة بمديـنـة الشــيخ زاـيـد والمزمــع إنشــاء جامعــة ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١االنتـفـاع باألراضــي أرـقـام 
 . ممثلة في وزارة االتصاالت ١٧/١٢/٢٠١١النيل الخاصة عليها لصالح الدولة بتاريخ 

 : ثالثة احلقيقة ال
أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي لم تتسلم األراضي المقـررة لصـالحها عليهـا 
حــق االنتفــاع مــن وزارة االتصــاالت فعلـيـا عـلـي ارض الواـقـع وـلـم تضــع الـيـد عليهــا وـلـم تنتفــع 

 . يدحض ما سطره المدعين بدعواهم وهو مابها منذ تقرير هذا الحق وحتى اآلن 

  : رابعةاحلقيقة ال
 ـتـــاريخ نشــــأتها وهــــي تمــــارس نشــــاطها العلمــــي ٢٠٠٦أن جامعــــة النـيـــل الخاصــــة مـنـــذ عــــام 

والبحـثـي التعليمــي ـفـي مبـنـي مســتأجر بالقرـيـة الذكـيـة وحـتـى اآلن وـلـم يـكـن لهــا وجــود  ـقـانوني 
 .نشأتها وحتى اآلن وال فعلي علي أرض الواقع بمدينة الشيخ زايد من تاريخ 

   :امسةاحلقيقة اخل
أن األرض والمـبــــاني والمنشـــــآت والتجهـيــــزات هـــــي مـلــــك وزارة االتصـــــاالت حـيــــث أنهـــــا هـــــي 
صــاحبة التخصــيص لــألرض والمســددة لثمنهــا مــن موازنتهــا االســتثمارية وهــي القائمــة ببنــاء 

 للمؤسســـــة وتكلـفــــة المـبــــاني والمنشـــــآت والتجهـيــــزات المقامـــــة عـلــــي األرض وال توجـــــد عالـقــــة
المصـــــرية لتطـــــوير التعـلــــيم التكنوـلــــوجي وال جامعـــــة النـيــــل الخاصـــــة بتـلــــك األرض والمـبــــاني 

 .والمنشآت المقامة عليها 

 : سادس احلقيقة ال
 وبتحقق هذا التنازل قررت نيابة األموال العامة العليا حفظ التحقيقات قبل كال من المؤسسة 
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النيــل الخاصــة الســترداد الدولــة لــألرض ومــا المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي وجامعــة 
 .عليها من مبان ومنشآت والذي يعد قرار بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 

 تلك هي احلقائق التي أفصحت عنها أوراق الدعوى 

 والتي نؤكدها للهيئة املوقرة يف األوجه التالية 

 مستندين يف ذلك للمستندات الدامغة 

  إثبات عكسها التي ال يتسىن للمدعني

 : الوجه األول 

 -صدور تنازل جملس أمنـاء املؤسسـة املصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي 

 تنازال نهائيا غـري مشـروط –والذي هو ذاته جملس أمناء جامعة النيل اخلاصة 

 حمور كريزي ووتر - الكائنة مبدينة الشيخ زايد ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١عن األراضي أرقام 

 لسادس من أكتوبر لصاحل وزارة االتصاالت  ا- ميدان جهينة -

  علي أن ١٧/٢/٢٠١١حيث نص القرار الصادر عن املؤسسة املذكورة بتاريخ 
موافقــة مجلــس أمنــاء المؤسســة المصــرية لتطــوير التعلــيم التكنولــوجي علــي التنــازل بصــورة  

 ٣٧٢ء رقـم نهائية وغير مشروطة عـن حـق االنتفـاع الصـادر لهـا بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزرا
 وذـلـك لصــالح وزارة االتصــاالت وتكنولوجـيـا المعلوـمـات عـلـي أن تـتـولي الجامـعـة توفـيـق ٢٠٠٦لســنة 

 .أوضاعها كجامعة أهلية وفق ما يستجد من إجراءات وتقديم األوراق الالزمة لوزارة التعليم 

 هذا القرار عبارات ومن صريح 
الـذي هــو ذاـتـه (جي ومجلـس أمناءهــا بتضـح أن المؤسســة المصـرية لتطــوير التعلـيم التكنوـلـو 

ٕيـدرك تمامـا مـدي العـوار الـذي لحـق بتأسـيس وانشـاء المؤسسـة ) مجلس أمنـاء جامعـة النيـل الخاصـة
 .وجامعة النيل الخاصة 

 األمر الذي دعاها حنو التأكيد علي تصحيح أوضاعها 
امعـة أهليـة السيما وأن هـذه المؤسسـة تعلـم يقينـا بـأن نظامهـا األساسـي يسـمح لهـا بإنشـاء ج 

 أنشــأت جامـعــة خاصــة بالمخالـفــة للـقــانون ٢٠٠٦وأنـهــا فــي غضـــون عـــام .. ولــيس جامـعــة خاصــة 
األمـر الـذي .. وأن القانون آنـذاك لـم يكـن يعـرف مـا يسـمي بالجامعـة األهليـة .. ولنظامها األساسي 

إال .. كان يستوجب علي هذه المؤسسة أن تعدل نظامهـا األساسـي ليحـق لهـا إنشـاء جامعـة خاصـة 
 .أنها لم تفعل وأصرت علي مخالفة القانون بإنشاء جامعة خاصة 
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 أضف إيل ذلك 
 لســنة ٣٧٢أن مــنح هــذه المؤسســة حــق انتفــاع عـلـي األرض محــل الـتـداعي بموجــب القــرار  
أمــا وأنهــا أنشــأت ) .. أي جامعــة أهليــة( كــان بغــرض إنشــاء جامعــة وفــق نظامهــا األساســي ٢٠٠٦

 . الغرض والغاية من منحها حق االنتفاع أنف الذكر جامعة خاصة األمر الذي خالف

 ملا كان ذلك 
 ٢٠٠٩ لسـنة ١٢وكانت الالئحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات الخاصة واألهليـة رقـم  

 ٣٦قـد نصـت مادتهـا رقـم ..  من السيد رئيس الجمهوريـة ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢الصادرة بالقرار 

 علي أن 

لي جامعة أهلية بناء علي طلب يقدم إلي الوزارة من رئـيس يجوز تحويل الجامعة الخاصة إ 
الجامعة الخاصـة بعـد موافقـة مجلـس األمنـاء ، وذلـك فـي حالـة تـوافر شـروط إنشـاء الجامعـة األهليـة 

  وهذه الالئحة ٢٠٠٩ لسنة ١٢المقررة في قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم 

 أن  منها علي ٣٧كما نصت املادة 
 :يقدم طلب التحويل من رئيس الجامعة الخاصة مشفوعا بما يلي  

 .......... - أ
علـي نقـل كافـة حقـوق الجامعـة الخاصـة علـي كامـل أرض موافقة مجلس األمنـاء  - ب

 وتجهيــزات الجامـعــة إلــي الجامـعــة األهلـيــة اعتبــارا ـمــن تــاريخ صـــدور ـقــرار ومنـشــآت
 .رئيس الجمهورية بالتحويل 

 النص وإعماال هلذا .. هذا 
.. وحيث أن المؤسسة المذكورة ال تملك األرض حتى تستطيع أن توافق علي التنـازل عنهـا  

 .فهي ال تملك سوي حق انتفاع وال يجوز لها التنازل عن هذا الحق لصالح الجامعة الخاصة 

 ومن ثم 
ـفـــال هــــي .. رأت المؤسســــة أنهــــا أمــــام وضــــع ـقـــانوني غـيـــر صــــحيح ويســــتوجب التصــــحيح  

مال إجراءات تصحيح وضع الجامعة وتحويلها إلي جامعة أهلية وال تستطيع االحتفـاظ تستطيع استك
 ) .جامعة خاصة(باألرض والجامعة علي حالها 

 األمر الذي استوجب عليها 
 التنازل عن األرض لصالح الدولة ممثلة في وزارة االتصاالت وذلك بشكل نهائي وغير  
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ثـم التقـدم إلـي .. وضاعها وتحويلها إلي جامعة أهليـة مشروط وأوصت بأن تقوم الجامعة بتصحيح أ
 .الوزارة بطلب أرض 

 وبالبناء علي ذلك 
يضحي ظـاهرا وبجـالء تـام أن التنـازل عـن األرض الـذي تـم بمعرفـة المؤسسـة المـذكورة هـو  

تـنـازل صــحيح صــادر عــن إرادة حــره وـبـإقرار منهــا ـبـأن أوضــاعها وجامعــة النـيـل الخاصــة عـلـي هــذه 
 .ه إلي تصحيح قانوني بما يستوجب إجراء هذا التنازل األرض بحاج

 وال ينال مما تقدم 
مـــا زعمتـــه جامعـــة النيـــل الخاصـــة مـــن أن المؤسســـة تعرضـــت إلـــي إكـــراه حتـــى تقـــوم بهـــذا  
حيث أن هذا أمر مرسل ال سند له وال دليل عليه ويجافي الثابت من األوراق علـي النحـو .. التنازل 

ٕة ـلــم تتعـــرض لثمـــة إكـــراه وانمـــا كـــان التـنــازل ولـيــدا عـــن رغبتهـــا ـفــي الموضـــح ســـلفا مـــن أن المؤسســـ
 .تصحيح أوضاعها القانونية 

 وهو األمر الذي 
يؤكــد صـــحة هـــذا التـنــازل ونـفــاذه بكاـفــة أـثــاره وعلــي األخـــص منـهــا ثـبــوت أحقـيــة الدوـلــة ـفــي  

 .التصرف في األرض كيفما تشاء 

 :الوجه الثاني 

رض من املؤسسة املصـرية لتطـوير التعلـيم صدور التنازل عن حق االنتفاع باأل 

 ٢٠٠٦ لسـنة ٣٧٢التكنولوجي التي تلقت احلـق ابتـداء مبوجـب القـرار رقـم 

الصادر عن رئيس جملس الوزراء وهو ما يقطع بصحة التنازل ونفـاذه لصـدوره 

 ممن ميلك إصداره 
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يتـــولى مجـلـــس األمـنـــاء إدارة المؤسســــة بمـــا يحـقـــق أغراضــــها ، وـلـــه فـــي ســــبيل ذـلـــك القـيـــام  
 والئحـتـه ٢٠٠٢ لســنة ٨٤باختصاصــات مجـلـس اإلدارة والجمعـيـة العمومـيـة اـلـواردة فــي القــانون رقــم 

 .في هذا النظام التنفيذية ، فيما عدا تعديل القصد األصلي للمؤسسة األهلية المحددة 

 ملا كان ذلك 
 قد ..  الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢وكان الثابت أن القرار رقم  



 ٤٠٠

ـمــنح حـــق االنتـفــاع ـبــاألرض محـــل الـتــداعي بإيجـــار اســـمي واحـــد جنـيــه للـفــدان ســـنويا ولـمــدة ثالـثــون 
 .كان لصالح المؤسسة المذكورة .. عام 

  وحيث أن هذا القرار مل يرتب أثاره
ومـن ثـم لـم يتسـنى لهـا إنشـاء .. حيث لم يتم تسليم األرض سالفة الذكر للمؤسسة المصرية  

 بالقريـة الذكيـة B2بـل أن جامعـة النيـل الخاصـة منشـأة وممارسـة لنشـاطها بـالمبني .. جامعة عليهـا 
 .حتى اآلن 

 أن جامعة النيل اخلاصة واضحا يتجلى .. ومن ثم 
حيث أن المؤسسة الممنوحة حـق االنتفـاع .. حل التداعي منبته الصلة تماما عن األرض م 

حـيـث أن األرض ممنوحـة ـبـالقرار .. علـي األرض ـلـم تتسـلمها حـتـى يترتـب للجامـعـة ثمـة حــق عليهـا 
 . لصالح المؤسسة لتقيم جامعة عليها ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢

 فإذا كانت املؤسسة مل تتسلم هذه األرض 
ترتـيـــب أي حــــق عليهــــا لصــــالح جامعــــة النـيـــل فكـيـــف يتســــنى لهــــا إنشــــاء جامعــــة عليهــــا أو  

 !!!!!!!.الخاصة ؟؟؟

 وهو األمر الذي من شأنه 
 ١٧/٢/٢٠١١انه حتى تاريخ صدور التنازل عن حق االنتفاع علي أرض التداعي المـؤرخ  

منعقــــدا للمؤسســــة ) الثابــــت علــــي الــــورق فقــــط(كانــــت صــــاحبة الواليــــة والتصــــرف فــــي هــــذا الحــــق 
 ٢٠زل صــادر عــن هــذه المؤسســة بمعرـفـة مجـلـس أمناءهــا ووفـقـا للمــادة وحـيـث أن التـنـا.. المصــرية 

األـمـر اـلـذي يؤكــد صــحة هــذا التـنـازل ونـفـاذه وصــدوره مــن المخــتص قانوـنـا .. ـمـن نظامهــا األساســي 
 .بإصداره 

 : الوجه الثالث 

قـوة لثبوت صحة هذا التنازل ونفاذه مبوجب قرار جنائي نهائي بـات حـائزا  

 لسـنة ٢٩هة الكافة وهـو القـرار الصـادر يف الـبالغ رقـم األمر املقضي يف مواج

  حصر حتقيق عليا ٢٠١١ لسنة ٤٣ عرائض أموال عامة عليا املقيد برقم ٢٠١١

 جتدر اإلشارة .. بداءة 

 ٢٠١١إيل أنه يف مطلع عام 
  عرائض ٢٠١١ لسنة ٢٩بالبالغ رقم .. مصطفي بكري / تقدم السيد األستاذ الصحفي  



 ٤٠١

وضـــد المؤسســـة ) رـئــيس مجـلــس اـلــوزراء األســـبق(أحمـــد نظـيــف / ضـــد الســـيد  .. أـمــوال عامـــة علـيــا
متهما إيـاهم بـالتربح .. المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخاصة والقائمين عليهما 

) وهــي مــن أمــالك الدولــة(واإلضــرار بالمــال العــام واالســتيالء علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي 
 .وبالمخالفة للقوانين واللوائح بغير وجه حق 

 هذا وعقب إجراء النيابة حتقيق مطول 

  النيابة أكدولدي ت..  العديد من احلقائق تكشفت
يقينا من قيام المؤسسـة والجامعـة سـالفتى الـذكر بالتنـازل عـن األرض والمبـاني محـل النـزاع  

 ـمـن ٢٠٩بـات والمـادة مـن قـانون العقو)  مكـرر ب١١٨(لصـالح الدولـة أعملـت صـريح نـص المـادة 
 .ت حفظ هذا البالغ تأسيسا علي ذاك التنازل روقر.. قانون اإلجراءات الجنائية 

 وحيث أن هذا القرار الصادر من النيابة يلقي بظالله علي النزاع الراهن 

 ويؤكد احلقائق اآلتية 

 : احلقيقة األويل 

املصـرية لتطـوير نه بوصف البالغ املقدم ضد جامعة النيل اخلاصة واملؤسسـة أ 

فـإن .. التعليم التكنولوجي بأنـه عـن جرميـة اإلضـرار باملـال العـام والـرتبح 

التنازل عن املال العام املستويل عليـه ورده إيل الدولـة خيـول النيابـة العامـة 

ممـا يؤكـد أن القـرار احملـتج بـه صـدر بنـاء علـي .. احلق يف اختاذ قرار باحلفظ 

  ١٧/٢/٢٠١١ملشار إليها بتاريخ التنازل الذي مت من املؤسسة ا

  مكرر ب من قانون العقوبات علي أن ١١٨حيث نصت املادة 
بـاب اخـتالس المـال (يعفـي مـن العقوبـات المقـررة للجـرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا البـاب  

كـل مـن بـادر مـن الشـركاء فـي الجريمـة مـن غيـر المحرضـين ) العام والتربح واإلضرار بالمال العـام 
 .ابها بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها علي ارتك
ويجـــوز اإلعفـــاء مـــن العقوبـــات المـــذكورة إذا حصـــل اإلبـــالغ بعـــد اكتشـــاف الجريمـــة وقبـــل  

 .صدور الحكم النهائي فيها 
 المنصـوص وال يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم 

 . مكرر أ إذا لم يؤد اإلبالغ إلي رد المال موضوع الجريمة ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢عليها في المواد 
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 ملا كان ذلك 
وحيــث نســب لجامعــة النيــل الخاصــة والمؤسســة .. ونفــاذا لصــريح نــص المــادة أنفــة الــذكر  

رض والمـبــاني محـــل االســـتيالء عـلــي األ.. المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي والـقــائمين عليهمـــا 
 .دونما وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ) وهي من أمالك الدولة(التداعي 

 وحيث ثبت لنيابة األموال العامة العليا 
بالتـنــازل عـــن هـــذه األرض بمـــا عليهـــا مـــن مـبــاني .. قـيــام الجامعـــة والمؤسســـة أنفـــي اـلــذكر  

 مكـرر ب ١١٨ تفعـيال للمـادة -ألمر الذي أصدرت بشأنه  ا١٧/٢/٢٠١١وردها إلي الدولة بتاريخ 
 . قرارها بحفظ البالغ –من قانون العقوبات 

 وهذا األمر يؤكد 
بما يؤكد صحة التنازل .. أن قرار الحفظ أنف البيان قائم ومستند علي التنازل المشار إليه  

 .ونفاذه وال ينال منه نائل 

 :احلقيقة الثانية 

يعد قرارا .. لعامة حبفظ البالغ بعد إجراء حتقيقات مطوله فيه أن قرار النيابة ا 

وجه إلقامة الدعوى اجلنائية حيوز حجيته التـي متنـع مـن حبـث الـدعوى أال ب

 وجه أال العمومية أو أي شيء تضمنه وفصل فيه القرار ب

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة النقض أن 
 مـن النيابـة بحفـظ األوراق هـي بحقيقـة الواقـع ال بمـا العبرة فـي تحديـد طبيعـة األمـر الصـادر 

فـــإذا قامـــت النياـبــة ـبــأي إجـــراء مـــن إجـــراءات .. ـتــذكرة النياـبــة عـنــه أو بالوصـــف اـلــذي يوصـــف ـبــه 
وجـه إلقامـة أال  فإن األمـر الصـادر يكـون قـرارا بـ– كما هو الحال في الدعوى المطروحة –التحقيق 

 .الحفظ الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (
 )٢٩/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ١١١٣٥الطعن رقم (
 )٩/١٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩١٦٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وجــه إلقاـمــة اـلــدعوى الجنائيــة اـلــذي يحـــوز الحجيــة الـتــي تمـنــع مــن الـعــودة إـلــي أال األمــر ـبــ 

 ه سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وأنه يجوز الدعوى العمومية هو الذي تصدر
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 .أن يستفاد هذا األمر استنتاجا من تصرف أو إجراء أخر يدل عليه 
 )٢٩/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 عـــرائض أمـــوال عامـــة عليـــا ٢٠١١ لســـنة ٢٩وكـــان الثابـــت مـــن خـــالل أوراق الـــبالغ رقـــم  
يتضـــح وبجـــالء ـتــام أن النياـبــة العامـــة أجـــرت تحقيـقــات مطوـلــه .. اـلــذكر والمحـــتج ـبــه حالـيــا ســـالف 

 تخذت العديد من وسائل االستدالل ومستفيضة في هذا البالغ واستدعت كافة األطراف المعنية وا

 حىت أيقنت متاما 
عـنـه مــن قــد ـتـم التـنـازل ) األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي(ـبـأن المــال العــام المســتولي علـيـه  

وتــــم ردهــــا إلــــي .. قبــــل المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم التكنولــــوجي وجامعــــة النيــــل الخاصــــة 
وجه إلقامة الـدعوى أال وهو قرار جنائي ب.. ومن ثم أصدرت قرارها بحفظ األوراق إداريـا .. الدولة 

 التـي طرحـت المانعة من العودة لمناقشة أي من العناصـر ..  لحجيته– بال جدال –الجنائية حائز 
وعلي األخص في ذلـك مسـألة التنـازل .. في هذا البالغ والصادر بشأنها القرار الجنائي أنف الذكر 

 .التي تمت طواعية من المؤسسة والجامعة أنفي الذكر 

 وعقب هذه التحقيقات .. هذا 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٠٩ونفاذا للمادة 

 التي تنص علي أن 
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 أصدرت نيابة األموال العامة العليا .. ومن ثم 
بــأن المــال وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائيــة فــي صــورة قــرار بــالحفظ بعــدما أيقنــت أال قرارهــا بــ 

 .العام المستولي عليه قد تم رده إلي الدولة ومن ثم لم يعد هناك وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
األمــر اـلـذي يضــحي معــه ظــاهرا أن ذـلـك الـقـرار حــائز لحجيـتـه المانعــة مــن العــودة لمناقشــة  

  .أي عنصر من العناصر التي فصل فيها القرار السيما التنازل الذي تم الحفظ علي أساسه

 

 

 



 ٤٠٤

 :احلقيقة الثالثة 

وجـه إلقامـة أال وحيث أن قرار احلفظ أنف الـذكر هـو يف حقيقـة وصـفه قـرارا بـ 

وحيث أنه قـرار جنـائي نهـائي بـات بعـدم الطعـن عليـه .. الدعوى اجلنائية 

األمر الذي جيعله حائزا حلجيته املطلقة يف مواجهة أطرافـه ويف .. بثمة مطعن 

 وانتهـي إليـه مرتبـا مراكـز قانونيـة ال جيـوز مواجهة الكافة فيما فصـل فيـه

 معاودة مناقشتها 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٤٥٦حيث نصت املادة 
يكـون للحـكـم الجـنـائي الصــادر ـمـن المحكـمـة الجنائـيـة ـفـي موضــوع اـلـدعوى الجنائـيـة ـبـالبراءة  

وى الـتـي ـلـم يكــن ـقـد فصــل فيهــا أو باإلداـنـة ـقـوة الشــيء المحكــوم ـبـه أمــام المحــاكم المدنـيـة ـفـي اـلـدعا
 ...............نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني 

 ويف هذا الشأن قررت حمكمة النقض أن 
أن األمــر الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بعــدم وجــود وجــه إلقامــة الــدعوى الجنائيــة لــه حجيتــه  

  – كما هو الحال في الدعوى –ا لم يلغ قانونا التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائم
فال يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صـدر األمـر فيهـا ألن لـه فـي 

 .نطاق حجيته ما لألحكام من قوة األمر المقضي 
 )١٤/٥/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٨١٦٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها مــن المقــرر أن قــوة األمــ 

باتـة وأنـهـا مـتـي صــادرت كـذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيـقـة ، ـفـال يصـح النـيـل منـهـا وال مناقشــة المراـكـز 
 .القانونية التي استقرت بها وتضحي ذات حجية علي الكافة حجية متعلقة بالنظام العام 

 )١٧/١٠/٢٠١١سة  ق جل٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن لب النزاع الماثـل هـو ذلـك التنـازل الصـادر عـن المؤسسـة المصـرية لتطـوير  

 .التعليم التكنولوجي وجامعة النيل الخاصة عن األرض والمباني محل التداعي لصالح الدولة 

 وكان الثابت 
 قد عول وارتكز علي .. أنف الذكر أن القرار الجنائي النهائي البات الصادر في البالغ  



 ٤٠٥

 .ذلك التنازل وهو ما يعد دليال قاطعا علي صحة التنازل ونفاذه بما ترتب عليه حفظ البالغ 

 ومن ثم 

إذ أنهـي النقـاش .. فإن هذا القرار الصادر عن النيابـة العامـة  

فقـد ترتـب علـي ذلـك مراكـز .. ومنعه في مـدي صـحة هـذا التنـازل 

 .حال من األحوال المساس بها قانونية ال يجوز ب
 ومن أهم املراكز القانونية املرتتبة 

الصــلة تمامــا ونهائيــا عــن األرض والمبــاني أن باتــت المؤسســة والجامعــة أنفتــي الــذكر منبتــه  
 .محل التداعي لثبوت تنازلهما عنها بقرار جنائي نهائي بات حائز لحجيته المطلقة 

  :احلقيقة الرابعة 

قـائق املسـتقاة مـن حتقيقـات النيابـة العامـة يف الـبالغ أنـف ولعل من أهم احل 

أن املؤسسة املصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي وجامعـة النيـل مل .. الذكر 

يتسلما األرض واملباني حمل النزاع متاما ومل ميارسا عليها أي نشاط مما ينفي 

 .عنهما مثة مركز قانوني أو حق مكتسب عليها

 ال مراء وهذا األمر ثابت ب
عقيــل / ومــن أقــوال الســيد ) وكيــل وزارة االتصــاالت(أيمــن محمــد صــادق / فــي أقــوال الســيد  
ومـن تقريـر هيئـة الرقابـة ) رئيس مجلس أمنـاء المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي(بشير 

 ) .المرفق بأوراق البالغ(اإلدارية 

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
المصــرية  ـبـأن المؤسســة .. مــن تحقيـقـات نياـبـة األمــوال العامــة العلـيـا ٢٣ة رـقـم ـفـي الصــفح 

لـم تتسـلم أيـا منهمـا األرض والمبـاني .. أو جامعـة النيـل الخاصـة .. لتطوير التعليم التكنولـوجي 

 .حتى اآلن ) محل التداعي(

 ) رئيس املؤسسة–عقيل بشري / السيد (كما قرر الثاني 
لـم .. بأن المؤسسة رئاسته وجامعة النيـل الخاصـة .. يقات النيابة  من تحق٣٤بالصفحة رقم  

تتســلم األرض ومــا عليهــا مــن مبــان حتــى اآلن علــي الــرغم مــن وجــود قــرار تســليم إال أنهــا لــم تســلم 
 .إليهما علي الطبيعية 



 ٤٠٦

 ليس هذا فحسب 

 بل ورد بتقرير هيئة الرقابة اإلدارية املرفق بالبالغ أنف الذكر
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 ملا كان ذلك 
ومــن جملــة مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا وبحــق أن األرض والمبــاني محــل التــداعي لــم تســلم فعليــا  

وهـو أمـر يجـزم بعـدم وجـود ثمـة ..  المنشـئة لهـا حتى تاريخه إلي جامعة النيل الخاصة أو المؤسسـة
 .مركز قانوني للجامعة أو المؤسسة أو التابعين لهما علي األرض محل التداعي 

 ومن ثم يكون نزاعهم 
عليهــا قــائم علــي غيــر ســبب مشــروع وغيــر ســند قــانوني ممــا يتعــين عــدم قبــول أي نــزاع مــن  

 .ل التداعي المؤسسة والجامعة في شأن هذه األرض والمباني مح

 :احلقيقة اخلامسة 

أن املستقي من حتقيقات النيابة العامة يف البالغ الصادر بشأنه القـرار اجلنـائي  

أن املؤسسـة املصـرية لتطـوير التعلـيم التكنوـلـوجي أو .. النهـائي احملـتج بـه 

جامعة النيل اخلاصـة مل تقـم بـأي إنشـاءات ومل تسـهم بـأي جتهيـزات علـي 

 . التداعي ومل تنفق من أمواهلا جنيها واحدا عليها األرض واملباني حمل

 وهذا األمر أيضا ثابت 
رئـيس (عقيـل بشـير / والسـيد ) وكيل وزارة االتصـاالت(أيمن صادق / من خالل أقوال السيد  

مـفـــتش مباحــــث (عـبـــد الظــــاهر عجيـنـــه / والســــيد ) المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعـلـــيم التكنوـلـــوجي
 .هيئة الرقابة اإلدارية وتقرير ) األموال العامة

 )وكيل وزارة االتصاالت(حيث قرر األول 
مــــن التحقيقــــات أن وزارة االتصــــاالت هــــي الـتـــي تحمـلـــت مــــن الميزانـيـــة ) ٢٥(بالصــــفحة رـقـــم 

 :االستثمارية الخاصة بها كافة تكاليف األرض واإلنشاءات حيث قامت بأداء المبالغ اآلتية 
 .محل التداعي  مليون جنيه قيمة األرض ٦٣مبلغ قدره  -
 . مليون جنيه قيمة المباني واإلنشاءات التي تمت علي األرض ٣٢٥مبلغ قدره  -

 وأضاف بأن المؤسسة أو جامعة النيل الخاصة لم تنفق أيا منهما ثمة مبالغ علي األرض  



 ٤٠٧

 .والمباني السيما وأنهما لم يتسلما تلك األرض وما عليها من مباني حتى اآلن 

 )رئيس املؤسسة(ل بشري عقي/ كما قرر السيد 
 مليـون جنيـه ١٢٠أن المؤسسـة تلقـت مبـالغ قـدرها .. مـن التحقيقـات ) ٣٦(في الصفحة رقـم  
 لم يتم إنفاق أي منها علي األرض والمباني محل التداعي حيث لم يتم استالمها بالفعل .. تبرعات 

 وأن هذه املبالغ
وقيمـــة إيجـــاره والمعـــدات ) يـــة الذكيـــةبالقر(أنفقـــت علـــي تجهيـــز المقـــر الحـــالي لجامعـــة النيـــل  

 .فضال عن أجور ومرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. الموجودة به 

 أما األرض واملباني حمل التداعي 
فلم يتم إجراء ثمة تجهيزات أو إنشاءات أو أي شيء من هذا القبيل بها مـن أمـوال المؤسسـة  

 .ن حيث لم يتم استالمها فعليا حتى اآل

 عبد الظاهر عجينه / وأكد ذلك وعضده السيد العقيد 

 مفتش مباحث األموال العامة 
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 وهو ذات ما انتهي إليه تقرير هيئة الرقابة اإلدارية 
يتأكــد وبجــالء تــام انتفــاء وجــود أي مركــز قــانوني للمؤسســة أو جامعــة .. وممــا تقــدم جميعــه  

النيــل الخاصــة علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي فهــي لــم تســلم ألي منهمــا ولــم تســهم أي جهــة 
وكـــل عالقتهمـــا بهـــا حـــق انتـفــاع مـــنح إليهمـــا .. األرض منهمـــا ـفــي اإلنشـــاءات والتجهـيــزات أو ثمـــن 

وقاما بالتنـازل عنـه تنـازال صـحيحا ونافـذا ثابتـا بموجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات .. بالمخالفة للقانون 
 .حائزا لحجيته المطلقة 

 

 

 

 

 



 ٤٠٨

 : احلقيقة السادسة 

الغ من خالل استقراء التحقيقات ا£راه مبعرفـة نيابـة األمـوال العامـة يف الـب 

رـئـيس جمـلـس أمـنـاء .. عقـيـل بـشـري / املـشـار إلـيـه وـمـن ـخـالل أـقـوال الـسـيد 

يتضـح أن املؤسسـة واجلامعـة كيـان واحـد وجملـس األمنـاء اخلـاص .. املؤسسة 

وهو .. باملؤسسة هو ذاته جملس األمناء اخلاص باجلامعة باختالف شخصني فقط 

ؤسسة واجلامعـة علـي ما يؤكد أن التنازل عن األرض واملباني مت من كال من امل

 .حد السواء 
أورد ) ٣٨(ـمـن خــالل تحقيـقـات النياـبـة العاـمـة ـفـي اـلـبالغ أـنـف اـلـذكر وتحدـيـدا بالصــفحة رـقـم  
 أن – رـئــيس مجـلــس أمـنــاء المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي –عقـيــل بشـــير / الســـيد 

محســن بلـيـغ ، / د( عـلـيهم هــو ذاـتـه مجـلـس أمـنـاء جامعــة النـيـل الخاصــة مضــافا.. المجـلـس رئاســته 
 ) .ياسين منصور/ المهندس 

 وهو األمر الذي يؤكد 
يعتبــر صــادر عــن مجلــس أمنــاء جامعــة .. أن صــدور التنــازل مــن مجلــس أمنــاء المؤسســة  

 .حيث أن المجلسين مكونين من ذات األشخاص .. النيل الخاصة 

 أضف إيل ذلك 
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 ملا كان ذلك 
وحيــث ثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن كــال الكيــانين ســواء المؤسســة المصــرية أو جامعــة  

ـنـاء واحــد مكــون مــن ذات همــا فــي األصــل كـيـان واحــد ـيـرأس كــال منهمــا مجـلـس أم..النـيـل الخاصــة 
 .األشخاص وكالهما تنازل عن األرض والمباني محل التداعي تنازال صحيحا ونافذا 

 



 ٤٠٩

  :احلقيقة السابعة 

أن التنازل الذي مت مبعرفة املؤسسة املصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن  

 األرض واملباني جاء بإقرار منها بعدم مشروعية وضعها علي األرض وبناء علي

 .إرادة حرة وليس بناء علي إكراه أو ضغط كما يزعم البعض 
باســتقراء التحقيـقــات التــي تـمــت بمعرـفــة نيابــة األمـــوال العامــة العلـيــا يتضـــح أن كافــة ـمــن ـتــم  

 :وذلك علي النحو التالي .. التحقيق معهم أقروا هذه الحقيقة 
محــــل التــــداعي بــــأن األرض ) وكيــــل وزارة االتصــــاالت(أيمــــن محمــــد صــــادق / قــــرر الســــيد  -١

مخصصـــة مـــن هيـئــة المجتمعـــات إـلــي وزارة االتصـــاالت بهـــدف إنشـــاء جامعـــة أهلـيــة ولـــيس 
 .جامعة خاصة 

.. وأضــاف المــذكور أن المؤسســة تنازلــت عــن األرض والتجهيــزات والمبــاني لصــالح الدولــة  -٢
 لحين تصحيح األوضاع القانونية لها من جامعة النيل الخاصة وتحويلها إلي جامعة أهلية 
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بمجــرد إتمــام .. كمــا قــرر بــأن التنــازل تــم لتقــوم جامعــة النيــل بتصــحيح أوضــاعها القانونيــة  -٤
 .الجامعة منبتة الصلة تماما عن األرض والمباني التنازل أصبحت المؤسسة و

 ومما تقدم مجيعه 
إذ .. يتجلى ظاهرا أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وجامعة النيـل الخاصـة  

ـفـإن ذلـك بإرادتهمـا الحــرة ودون أي ضـغوط كمـا ـيـزعم .. تنـازال عـن األرض والمـبـاني محـل التـداعي 
 اليقيني بأن وضعهما علي األرض والمباني غير قانوني وبحاجة إلـي فضال عن علمهما.. البعض 

" لحين تصـحيح األوضـاع القانونيـة لجامعـة النيـل " لذلك زيل التنازل بعبـارة .. تصحيح األوضاع 
فهمـا .. وهو ما يعد اعترافا بأن أوضاعها غير مستقرة علي األرض والمباني وبحاجة إلـي تصـحيح 

 :يعلمان يقينا 
ٕام األساســي للمؤسســة ال يســمح لهــا بإنشــاء جامعــة خاصــة وانمــا يــنص علــي إنشــاء أن النظــ -

 .وهو ما لم يتم مما يعد مخالفة للنظام األساسي .. جامعة أهلية 

وقيـام ..  بإنشـاء جامعـة النيـل الخاصـة ٢٠٠٦ لسـنة ٢٥٥أنه بصدور القرار الجمهوري رقم  -



 ٤١٠

 .غير الغرض الوارد بنظامها األساسي فإنها تكون قد أنفقت أموالها في .. المؤسسة بذلك 

 ٣٧٢القــرار رقــم (أن قــرار مــنح المؤسســة حــق انتفــاع علــي األرض والمبــاني محــل التــداعي  -
 لســــنة ١٠١ـقـــرار معــــدوم وباطــــل ومخــــالف لـقـــانون الجامعــــات الخاصــــة رـقـــم ) ٢٠٠٦لســــنة 
 . حيث ال يجوز منح حق انتفاع علي أرض بإيجار اسمي لصالح جامعة خاصة ١٩٩٢

 اع ما تقدم ومج
 مــــن نظامهــــا ٢٠هــــو مــــا جعــــل المؤسســــة تســــتعمل ســــلطاتها المخولــــة لهــــا بموجــــب المــــادة  

األساسي فـي التنـازل عـن حـق االنتفـاع لحـين تصـحيح األوضـاع القانونيـة الغيـر صـحيحة للمؤسسـة 
 .والجامعة علي حد السواء 

 ومن ثم 
ق صـــحيح القــانون وـبــإقرار يتضــح وبجــالء ـتــام أن التنــازل ـتــم بــإرادة حـــرة مــن المؤسســـة ووفــ 

 صريح منها أن أوضاعها وأوضاع جامعة النيل الخاصة علي األرض محل التداعي تحتاج إلي 
 .تصحيح 

  :احلقيقة الثامنة 

حبفـظ الـبالغ أنـف ) املبنـي علـي التنـازل(أن القرار الصادر من النيابة العامة  

مراكز قانونيـة ال جيـوز الذكر ونهائية هذا القرار وحيازته احلجية املطلقة أرست 

أن باتت املؤسسة وجامعة النيل اخلاصـة منبتـني الصـلة .. أوهلا .. املساس بها 

أن باتـت للدولـة مطلـق .. وثانيهمـا .. متاما عن األرض واملبـاني حمـل النـزاع 

 احلرية يف التصرف يف األرض واملباني حسبما تشاء 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 أن قــوة األمــر المقضــي ال تكــون إال لألحكــام والقــرارات النهائيــة بعــد صــيرورتها مــن المقــرر 

باـتـة وأنهــا مـتـي صــارت كــذلك أصــبحت عنواـنـا للحقيقــة ، فــال يصــح النـيـل منهــا وال مناقشــة المراكــز 
 .القانونية التي استقرت بها وتضحي ذات حجية علي الكافة حجية مطلقة متعلقة بالنظام العام 

 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 ومن املقرر يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 
القــرارات الـتـي تؤكــد حقــا أو مركــزا شخصــيا لألفــراد ال يجــوز المســاس بهــا بعــد فــوات الميعــاد  

 .المقرر إللغائها إعماال لدواعي المصلحة العامة 



 ٤١١

 )٥/٩/٢٠٠١ع جلسة .  ق ٤٥ لسنة ٦٤٥٠الطعن رقم (

 ا كان ذلك مل
قــد بنــي وارتكــز علــي التـنـازل الــذي .. وحـيـث أن قــرار النياـبـة العامــة فــي الــبالغ أـنـف الــذكر  

.. قامـــت ـبــه المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعـلــيم التكنوـلــوجي عـــن األرض والمـبــاني محـــل الـتــداعي 
 :فقد استقرت بموجبه المراكز القانونية اآلتية .. وحيث أصبح هذا القرار نهائي بات 

 املركز القانوني األول 

أن أصـــبحت المؤسســـة وجامعـــة النـيــل الخاصـــة منبـتــة الصـــلة  

وهـو األمـر الـذي .. تمامـا ونهائيـا عـن هـذه األرض المتنـازل عنهـا 

 بأقواله ) عقيل بشير/ السيد (أقره رئيس مجلس أمناء المؤسسة 

 .أمام نيابة األموال العامة 
 املركز القانوني الثاني 
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 ومن ثم 

فـــي الـــذكر تكـــون منازعــــة المؤسســـة والجامعـــة بشــــأن ٕواعمـــاال لهـــذين المركـــزين الـقـــانونيين أن 
رـئــيس / األرض والمبــاني محـــل الـتــداعي قائـمــة عـلــي غـيــر ســند ـمــن الواـقــع والـقــانون وـبــإقرار الســـيد 

 .مجلس أمناء المؤسسة شخصيا 

 



 ٤١٢

  :احلقيقة التاسعة 

أن تـنـازل املؤسـسـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـعـن األرض ـحمـل  

و الثابت صحته ونفـاذه مبوجـب قـرار جنـائي نهـائي بـات التداعي علي النح

 لسـنة ٣٧٢رقم رار جيار االمسي املنعقد بالقيؤكد إلغاء اإل.. حائز حلجيته املطلقة 

  ١٩٥٨ لسنة ٢٩وفسخه وفقا لصريح املادة الثالثة من القانون  ٢٠٠٦

 بداية جتدر اإلشارة إيل أن 
مجـلـس الــوزراء واـلـذي مــنح بموجـبـه حــق  الصــادر عــن رـئـيس ٢٠٠٦ لســنة ٣٧٢القــرار رقــم  

االنتفــاع بــاألرض محــل التــداعي لصــالح المؤسســة المــذكورة بإيجــار اســمي قــدره واحــد جنيــه للفــدان 
 بشــأن التصــرف فــي األراضــي المملوكــة ١٩٥٨ لســنة ٢٩صــادر بنــاء علــي القــانون رقــم .. ســنويا 

 .للدولة بالمجان أو بإيجار اسمي 

  هذا القانون علي أنوحيث نصت املادة الثالثة من
يجب بقاء العقار المؤجر وفقا لهذا القانون مخصصا للغرض الذي أجر من أجله طوال مـدة  

اإليجار ، فإذا لم يخصص العقار للغرض المذكور أعتبر العقد مفسوخا من تلقـاء نفسـه دون حاجـة 
 .إلي حكم قضائي أو إعذار 

 ملا كان ذلك 

+����א�������א����q�������S��c3 �@Zא���٢٠٠٦��٣٧٢��3و����ن�א�+��9א����������d����	�
�9�Z���

O%d,����א_�Ji����א_���n��`�(�%�Zא�E	s���ع�������ض� %^��%ع�א�	���א'�_���)��<���%ن����م��

��
%3Jאن��s�����3O��`وא�w��&�'א�������.�

 فإنه بصدور التنازل عن حق االنتفاع .. ومن ثم 
 يعـد فسـخا رضـائيا لعقـد فإن ذلك.. من المؤسسة بشكل نهائي غير مشروط لصالح الدولـة  

 . أو إلغاء للقرار الذي منحت المؤسسة بموجبه حق االنتفاع بإيجار اسمي اإليجار

 ملا كان ذلك 
وكــــان قــــد ثبــــت مــــدي صــــحة التنــــازل المبــــرم بمعرفــــة المؤسســــة المصــــرية لتطــــوير التعلــــيم  

.. تـه المطلقـة ونفاذه وكان ذلك مؤكـدا بموجـب قـرار جنـائي رضـائي بـات حـائز لحجي.. التكنولوجي 
 إلغــاء ١٩٥٨ لســنة ٢٩وـكـان مــن آـثـار هــذا التـنـازل إعمــاال لصــريح ـنـص المــادة الثالـثـة مــن الـقـانون 

 . وفسخ واقعة اإليجار االسمي الواردة به ٢٠٠٦ لسنة ٣٧٢القرار رقم 



 ٤١٣

 ومن ثم 
.. يصــبح ســند المؤسســة وجامعــة النيــل الخاصــة فــي المنازعــة بشــأن األرض محــل التــداعي  

 .م سواء مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي هو والعد

 : احلقيقة العاشرة 

قرار بأال وجه إلقامة الـدعوى أن صحة ونفاذ التنازل املشار إليه والثابتة مبوجب  

استقرار املراكز القانونية الناشئة عنه وأهمها اسرتداد بحائز حلجيته واجلنائية 

تؤكـد صـحة ..  يف التصرف فيهـا كيفمـا تشـاء الدولة ألمالكها مبا يعطيها احلق

مجيع القرارات الصادرة بعد هذا التنازل وهي قـرارات رئاسـة جملـس الـوزراء 

 .٢٠١١ لسنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥أرقام 

 أشرنا وأثبتنا سلفا 
ومـدي .. مدي صحة التنازل الذي تم بمعرفة المؤسسة المصرية لتطوير التعلـيم التكنولـوجي  
وذـلـك بارتـكـاز نياـبـة األـمـوال العاـمـة العليـا علـيـه ـفـي حـفـظ اـلـبالغ المـقـدم ضــد المؤسســة .. ـثـاره نفـاذ آ

 . مكرر ب من قانون العقوبات ١١٨وجامعة النيل الخاصة باإلضرار بالمال العام إعماال للمادة 

 وقررنا أيضا 
.. موضـوعه بأن قرار الحفظ المشار إليه صـدر عـن النيابـة بعـد إجـراء تحقيقـات مطولـه فـي  

 .األمر الذي اعتبر معه وفقا ألحكام محكمة النقض الموقرة أمرا بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 

 كما أكدنا 
بأن عـدم الطعـن علـي ذلـك القـرار الصـادر عـن النيابـة بثمـة مطعـن يجعلـه نهائيـا باتـا وحـائزا  

 .حقيقة ويجعله وبحق عنوانا لل.. لحجية األمر المقضي في مواجهة الكافة 

 وهذا ترتب عليه بالضرورة 
أن باتـــت المؤسســـة المصـــرية لتطـــوير التعلـــيم التكنولـــوجي .. أهمهـــا .. مراكـــز قانونيـــا عـــدة  

كمـا ترتـب علـي التنـازل .. منبتة الصلة تماما عـن األرض محـل التـداعي .. وجامعة النيل الخاصة 
 .كيفما تشاء ) المملوكة لها أصال(أن باتت الدولة مالكه لحريتها المطلقة في التصرف في األرض 

 وحيث أن الدولة استخدمت سلطتها 
 بقبـــول التنـــازل المشـــار ٢٠١١ لســـنة ٣٠٥وأصـــدرت القـــرار رقـــم .. وفقـــا لصـــحيح القـــانون  

وعقــب ذلــك نقلــت ..  بقبــول تـنـازل المؤسســة عــن المبــاني ٢٠١١ لســنة ٣٥٦ثــم القــرار رقــم .. إلـيـه 



 ٤١٤

وذلـك ) التابع لرئاسة مجلـس الـوزراء( إلي صندوق تطوير التعليم تبعية أرض التداعي والوالية عليها
  .٢٠١١ لسنة ١٠٠٠بموجب القرار رقم 

 وعقب ذلك كله 
 بمنح أرض التداعي لمدينة زويـل لممارسـة نشـاطها ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦أصدرت قرارها رقم  

هـد والمراكـز البحثيـة فضال عن العديد مـن المعا.. عليها في إنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
 .لخدمة المجتمع والرقي بالعلم والتكنولوجيا في مصر .. المتخصصة 

 ملا كان ذلك 
وكـــان ذلـــك كلـــه لـــم يـــتم إال فـــي اإلطـــار القـــانوني وبعـــد تنـــازل صـــريح وصـــحيح ونافـــذ مـــن  

 ٢٠٠٦المؤسســة المــذكورة ســلفا عــن األرض التــي لــم تتســلمها ولــم تنتفــع بهــا يومــا واحــدا منــذ عــام 
 بـإقرار رئـيس مجلـس أمنـاء المؤسسـة شخصـيا أمـام النيابـة ١٧/٢/٢٠١١حتى تنازلها عنهـا بتـاريخ و

 .العامة 

 األمر الذي يؤكد 
 الصــــادرة مــــن ٢٠١١ لســــنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥صــــحة كافــــة القــــرارات أرقــــام  

 .رئاسة مجلس الوزراء بشأن األرض محل التداعي ونفاذها 

  :احلقيقة احلادية عشرة 

وجـه إلقامـة الـدعوى اجلنائيـة قبـل أال أن القرار الصادر مـن النيابـة العامـة بـ 

هـو قـرار .. املؤسسة وجامعة النيل اخلاصة بناء علي التنـازل الصـادر منهمـا 

.. كاشف عن بطالن كافة القرارات السابقة عليـة والصـادرة للمؤسسـة املـذكورة 

 صادرة لصاحل مدينة زويل عليه والومنشئ ومؤكد علي صحة القرارات الالحقة 

 أوردنا سلفا 
 ٢٠١١ لسـنة ٢٩أن نيابة األموال العامة العليا أبـان التحقيقـات التـي أجرتهـا فـي الـبالغ رقـم  

تبينـت أن كافـة اإلجـراءات والقـرارات اإلداريـة التـي صـدرت مـن الجهـة .. عرائض أموال عامـة عليـا 
لمؤسســة المصــرية لتطــوير التعـلـيم التكنوـلـوجي اإلدارـيـة لتصــل األرض والمـبـاني محــل الـتـداعي إـلـي ا

 .هي إجراءات باطلة ومعدومة .. ومن ثم إلي جامعة النيل الخاصة 

 وهو ما استتبع أن أيقنت 
 النيابة العامة بانعقاد جريمة اإلضرار بالمال العام في حق المؤسسة وجامعة النيل  



 ٤١٥

ى أعملـت النيابـة العامـة صـحيح القـانون حتـ.. وما أن تنازلتا عن هذه األرض والمبـاني .. الخاصة 
 مكرر ب من قانون العقوبـات وقـررت حفـظ هـذا الـبالغ تأسيسـا علـي رد األرض ١١٨ونص المادة 

 .والمباني إلي الدولة 

 وهو األمر الذي يؤكد أن هذا القرار اجلنائي النهائي 
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 كما يؤكد أيضا 
أن لــذات القــرار الصــادر مــن النيابــة أثــرا منشــئا ومؤكــدا علــي صــحة قــرارات رئاســة مجلــس  

 التــي كــان مــن شــأنها اســترداد األرض ٢٠١١ لســنة ١٣٦٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥الــوزراء رقــم 
ومنحهـا للجهـة التـي سـتحقق الصـالح العـام والنفـع .. قة لهـا قانونـا والمباني من الجهات الغير مسـتح

 ).مدينة زويل(العام من أموال وأمالك الدولة 

  :احلقيقة الثانية عشر 

أن التـنـازل الـصـادر ـعـن املؤسـسـة املـصـرية لتـطـوير التعـلـيم التكنوـلـوجي ـلـه  

 واحـدة حجيته املطلقة علي جامعة النيل اخلاصة باعتبارهما شخصية اعتباريـة

حيث أن التنازل صادر عن جملس أمناء املؤسسة الذي هـو ذاتـه جملـس أمنـاء 

 .جامعة النيل اخلاصة 

 أشرنا سلفا 
) رئيس مجلس أمناء المؤسسـة المصـرية لتطـوير التعلـيم التكنولـوجي(عقيل بشير / أن السيد  

 عـرائض ٢٠١١ لسـنة ٢٩ أبان التحقيقات التي أجريـت معـه بنيابـة األمـوال العامـة العليـا فـي الـبالغ
 . من التحقيقات ٣٨وتحديدا بالصفحة رقم .. أموال عامة عليا 

 أقر صراحة 
األمـر .. مجلس أمناء جامعـة النيـل الخاصـة  هو ذاته ..بأن مجلس أمناء المؤسسة رئاسته  

اـلــــذي يقطـــــع بانصـــــراف أـثــــر التـنــــازل المـبــــرم مـــــن األول عـلــــي الـثــــاني لكونهمـــــا مشـــــكلين مـــــن ذات 
 .األشخاص 

 ومن ثم 
 فإن التنازل المبرم من المؤسسة يمثل حجيته بال جدال في مواجهة جامعة النيل الخاصة  



 ٤١٦

 .وتكون ملزمة به 

 : الوجه الرابع 

ـا يف   ـوم والتكنولوجـي ـل للعـل ـة زوـي ـة مديـن ـوت أحقـي ـا ثـب ـا وانتفاعـه حيازتـه

 ١٦١صـدور القـرار بقـانون رقـم واستخدامها لألراضي وما عليها من مبـاني ب

 الذي أرسي هلا ولطالبها مركزا قانونيا جديدا علـي أرض ومبـاني ٢٠١٢نة لس

 التداعي ال جيوز املساس به 

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١فقد صدر القرار بقانون رقم 
ليرســي لمديـنـة زوـيـل وطالبهــا والعــاملين بهــا مراكــز قانونـيـة جدـيـدة عـلـي أرض ومـبـاني محــل  

 .بها التداعي ال يجوز بأي حال من األحوال المساس 

 وإيضاح ذلك تفصيال يف العناصر اآلتية 

 : العنصر األول 

 بإنشاء مدينة ٢٠/١٢/٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢ لسنة ١٦١صدور القرار بقانون رقم  

زويل للعلوم والتكنولوجيا جاعال من األرض واملباني حمل التداعي مقرا 

 املدينة رئيسيا للمدينة وهو ما يعد مركزا قانونيا وحقا مكتسبا جديدا هلذه

 .علي أرض ومباني التداعي 

 فاملقرر بقضاء احملكمة اإلدارية العليا أن .. بداية 
القرارات اإلدارية التي تؤكد حقا أو مركز شخصيا لألفراد ال يجوز المساس بها بعد فوات  

الميعاد المقرر إللغائها إعماال لدواعي المصلحة والتي تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه 
أن يولد حقا للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسري عليه ما يسري 

 .علي القرار الصحيح 
 )٥/٩/٢٠٠١ع جلسة . ق ٤٥ لسنة ٦٤٥٠المحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
رة مـا بـين تـاريخ القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التـي تـتم تحـت سـلطانه أي فـي الفتـ 

ٕالعمل به والغائه ، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسري القانون بأثر مباشـر علـي الوقـائع والمراكـز 
 .التي تقع أو تتم بعد نفاذه 

 )٣٠/١/٢٠٠١ع جلسة .  ق ٤٣ لسنة ٤١٢٤الطعن رقم (



 ٤١٧

 )٣/٢/٢٠٠١ع جلسة . ق ٤٥ لسنة ٣٢١الطعن رقم (

 أو احلق املكتسب يعرف بأنه وحيث أن املركز القانوني .. هذا 
 .الوضع الشرعي الذي يجعل للشخص االختصاص بمنفعة مادية أو معنوية  

 وقد اجته الفقهاء حول مسألة تعريف احلق املكتسب أو املركز القانوني إيل اجتاهني 

 : االجتاه األول 
ه ذهـــب إـلــي عـــدم وجـــود معنـــي محـــدد لتعريـــف الحـــق المكتســـب فـــي أحكـــام القضـــاء كالفقيـــ 
Planiol والعميد Ripert .  

 : واالجتاه الثاني 
حاول تحديد تعريف للحق المكتسب فعرفه بأنه هو الـذي ال يجـوز للقاضـي أن يمسـه بسـوء  

 .أو يسلبه من صاحبه 

 وميكن تعريف احلق املكتسب يف القانون اإلداري بأنه .. هذا 
 .اء قانون وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص جر 

 :واملراكز القانونية نوعان 

  :النوع األول 
المراكــز القانونـيـة النظامـيـة ، ويطـلـق عليهــا المراكــز القانونـيـة الموضــوعية أو التنظيمـيـة ألن  

 .مضمون المراكز القانونية محدد بإجراء قانوني عام كالقوانين واألنظمة 

 : النوع الثاني 
ا المراكــــز القانونـيـــة الشخصــــية للدالـلـــة عـلـــي طابعهــــا مراكــــز قانونـيـــة فردـيـــة ، يطـلـــق عليهــــ 

 .الشخصي 

 واخلالصة 
أن الحــق المكتســب يرتـكـز عـلـي مـبـادئ العداـلـة واســتقرار المراـكـز القانونـيـة الـتـي نشــأت وفـقـا  

 .لألسانيد والقوانين 

 وحيث أن 
فـقـــد أنشــــأ حـقـــا ..  الصــــادر مــــن رـئـــيس الجمهورـيـــة ٢٠١٢ لســــنة ١٦١الـقـــرار بـقـــانون رـقـــم  

 .سبا ومركزا قانونيا جديدا للمدينة علي أرض ومباني النزاع مكت

 



 ٤١٨

 السيما وأن هذا القرار اتفق مع صريح القانون 

  بشأن اهليئات العامة علي أن ١٩٦٣ لسنة ٦١قد نصت املادة األويل من قانون ف
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفـق ممـا يقـوم علـي مصـلحة أو  

 .مة عامة تكون لها الشخصية االعتبارية خد

 كما نصت املادة الثانية من ذات القانون علي أن 
 :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

 .اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما يكون لها من  -٤

 ونفاذا لصريح هاتني املادتني

نـصـت  اـلـذي ٢٠١٢ لســنة ١٦١رـئـيس الجمهورـيـة القــرار بـقـانون رقــم / فـقـد أصــدر الســيد  

 مادته األويل علي أن 

مــة  للعلــوم والتكنولوجيــا مؤسســة علميــة بحثيــة ذات شخصــية اعتباريــة عازويــلتنشــأ مدينــة  
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 ومن ثم 

.. ح هـذا الـقـرار اسـم الهيـئـة بشـكل جـلـي وصــريح وضــ أفقـد 

بأنهـا .. فضال عـن أنـه أوضـح مقـر هـذه المدينـة ومركزهـا 

 .األرض واألبنية محل التداعي 
وهو ما يؤكد أن هذا القرار أنشأ مركزا قانونية وحقا مكتسبا جديـدا للمدينـة علـي أرض النـزاع  

 فإن وجود المدينـة حاليـا علـي أرض ..المطعون عليها حاليـا ال ينال منه القرارات اإلدارية السابقة 

ات  ســالف اـلـذكر وـلـيس ـمـن الـقـرار٢٠١٢ لســنة ١٦١الـتـداعي مســتمدا ـمـن الـقـرار بـقـانون رـقـم 

 .طعون عليها الم



 ٤١٩

 وهذا هو
 .المركز القانوني الجديد الذي ال يجوز المساس به  

 ذلك أنه
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 )١٧ ص ٧ س ٢١/٨/١٩٦٥ ق جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
أـنـه ال يجــوز ـبـأي حــال مــن األحــوال المســاس مــا تـقـدم يتجـلـى ظــاهرا ٕاعـمـاال ونـفـاذا لجمــاع و 

 .بالمركز القانوني والحق المكتسب الجديد لمدينة زويل علي األرض والمباني محل التداعي 

 : عنصر الثاني ال

 ١٦١رقـم القـرار بقـانون زويل للعلوم والتكنولوجيا مبجـرد صـدور أن مدينة  

هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة وأمواهلا وأمالكهـا أمـواال باتت  ٢٠١٢لسنة 

 دني من القانون امل )٨٧(املادة صريح نص عامة ال جيوز املساس بها عمال ب

  من التقنني املدني علي أن ٨٧فقد نصت املادة 
ريـة العامـة ، تعتبر أمواال عامة ، العقارات والمنقوالت التي للدولـة أو لألشـخاص االعتبا -١

والـتـي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل أو بمقتضــي ـقـانون أو مرســوم أو ـقـرار مــن 
 .الوزير المختص

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

 وفيما تقدم استقر الفقه علي أن 
النســبة لألمــوال العامــة المملوكــة الدوـلـة الوطنـيـة واألشــخاص االعتبارـيـة العامــة التابعــة لهــا ب 

ألن المـال العـام ال يجـوز ..  من القانون المدني ٨٧/٢لها ال يجوز التنفيذ ضدهم وذلك وفقا للمادة 
 فالتنفيذ علي األموال المملوكة للدولة يؤدي .. التصرف فيه ولذلك يكون التنفيذ عليه غير جائز 

 .ة فيها إلي اإلخالل بهيبة الدولة ويمس الثقة المفروض



 ٤٢٠

 ١٧٦ ص ٢٨١ طريق التنفيذ بند – ، عبد الحميد أبو هيف ١١٢ ص ١٣٤بند .. محمد حامد فهمي (

 )  وما بعدها٢٣٦ ص ٢١١ ، أحمد أبو الوفا بند ١٢ ص ١٣نظام التنفيذ بند .. ،عبد الباسط الجميعي 

 كما قضت حمكمة النقض يف ذات اخلصوص 
مصــلحة األمــالك ملكــا خاصــا وذـلـك بســبب بعــدم جــواز الحجــز عـلـي أرض كاـنـت مملوكــة ل 

إقامــة محافظــة اإلســكندرية مخـبـأ عليهــا ممــا يعنــي تخصيصــها للمنفعــة العامــة وقــررت المحكمــة أـنـه 
بـذلك تعتبـر األرض موضـوع إجــراءات الحجـز مـن األـمـوال العامـة فـال يجــوز الحجـز عليهـا ماداـمـت 

 .محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة 
 )٨١٦ ص ١٩ مجموعة المكتب الفني سنة ٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض (

 ملا كان ذلك
 للعـلـوم زوـيـل اـلـذي أنشــأ مديـنـة ٢٠١٢ لســنة ١٦١ مــواد وبـنـود الـقـرار بـقـانون رـقـم ءوباســتقرا 

 والتكنولوجي تحت مسمي 

 "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية " 
يسـيا لهـا هـو مدينـة الشـيخ وذات القرار منح للمدينـة مركـزا رئ.. ومنحها الشخصية االعتبارية العامة 

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

 وهو ما يضحي ظاهرا معه
وأموالهــا وأمالكهــا مــن عـقـارات أو .. وبالضــرورة أن باـتـت المديـنـة هيـئـة عامــة تابعــة للدوـلـة  

 .منقوالت هي أمالكا عامة 

 واألمالك العامة
ذلـك أنهـا .. من األحوال التنفيذ عليهـا أو الحجـز عليهـا أو المسـاس بهـا ال يجوز بأي حال  

 .مخصصة بال جدال لمنفعة عامة 

 وهو ما يقطع
ه ال يجوز المساس باألرض والمباني محل التداعي وهي مملوكة لهيئة عامة إذ باتت بأن 

 .أمواال عامة غير جائز نزعها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

 

 

 



 ٤٢١

 : صر الثالث العن

أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مبجرد اسـتالمها لـألرض واملبـاني حمـل  

 قاـمـت ـبـإجراء تـعـديالت إنـشـائية وهندـسـية يف ٢٠١١/ ١/١١الـتـداعي بـتـاريخ 

املنـشـآت واملـبـاني وقاـمـت بـشـراء وتركـيـب أجـهـزة ومـعـدات وآالت تكلـفـت يف 

وهـو األمـر .. املـال العـام شرائها وتركيبها مئات املاليني من اجلنيهـات مـن 

 الذي يقطع بعدم جواز املساس باملدنية من قريب أو بعيد 

 فإن الثابت .. بداية 
باســــــــتالمها بـتـــــــاريخ ت مديـنـــــــة زوـيـــــــل أن األرض والمـبـــــــاني محــــــــل الـتـــــــداعي حينـمـــــــا قاـمـــــــ 

 كانـــــت عبـــــارة عـــــن أرض صـــــحراوية مقـــــام عليهـــــا المبـــــاني بـــــدون أي تشـــــطيبات أو ١/١١/٢٠١١
 .تجهيزات 

  ثم وعلي الفور ومن
ـفـي إجــراءات التشــطيبات والتجهـيـزات الالزـمـة لبداـيـة ممارســة المديـنـة نشــاطها ت المديـنـة ـبـدأ 

ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الغـــرض قـــام بـــإجراء تعـــديالت إنشـــائية وهندســـية فـــي .. التعليمـــي والبحثـــي 
 .المباني 

 وذلك لتتناسب 
 ـمـن ذرات الـتـراب وأصــبحت هــذه مـع طبيـعـة األجـهـزة مـثـل تـوفير غــرف فائـقـة النظاـفـة خاليـة 

 .الغرف مجهزة بكيماويات ال يمكن العبث بها أو تغييرها 

 وذلك تأسيسا للعديد 
مـن المعاهـد البحثيـة ـفـي المدينـة فـي مجــاالت اإلنتـاج العلمـي مـثـل تكنولوجيـا النـانو ، عـلـوم  

 .الطاقة الجديدة والمتجددة وخالفه ، المواد ، العلوم الطبية الحيوية 

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

 هذا وباكتمال التجهيزات 

 مباشرة العمل يف ملدينة دأت ب
أن األبحاث تجري حاليا داخل المعامل فيما يخص المشاكل الحيويـة داخـل جمهوريـة حيث  

 .السكر ، مرض الفشل الكبدي والكلويوالتي تشمل أمراض الشيخوخة ، مرض .. مصر العربية 



 ٤٢٢

 واجلدير بالذكر 
 بحـثــا علمـيــا لعلـمــاء المديـنــة ـفــي تســـعة وثالـثــونأنــه ـفــي هـــذه الفـتــرة القصـــيرة ـقــد ـتــم نشـــر عــدد      

 .ؤتمرا دوليا لعرض نتائج أبحاثهم ون مثالثأكثر من الدوريات والمجالت العالمية وقد شاركوا في 

 هذا باإلضافة 
حيـــث تقـــدم  ٢٠١٣/٢٠١٤دفعـــة مـــن الطـــالب للعـــام الدراســـي قبلـــت أول  إلـــي أن المدينـــة 

.. علــي شــهادة الثانويــة العامــة هــذا العــام لاللتحــاق بهــا اآلالف مــن الطلبــة والطلبــات ممــن حصــلوا 
 . طالب وطالبة ممن يتميزون بالكفاءة ٢٩٢م اختيار عدد منهم توالذين 

 ملا كان ذلك 
األوراق والمســـتندات أن تلـــك التجهـيــزات واالعـــدادات وكـــان الثابـــت وـبــال مـــراء ومـــن خـــالل  

) مـــائتي مليـــون جنيـــه( مليـــون جنيـــه ٢٠٠واألجهـــزة والمعـــدات قـــد تكلفـــت حتـــى اآلن مـــا يزيـــد علـــي 
 .جميعها من أموال الدولة وأموال السادة المتبرعين المهتمين بأمور الوطن ونهضته العلمية 

 : العنصر الرابع 

ة زويل للعلوم والتكنولوجيا مراكز قانونية علي اكتساب طلبة وطالبات مدين 

 .األرض واملباني حمل التداعي ال جيوز املساس بها 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء احملكمة اإلدارية العليا أن 
أن الحـــق اـلــذي يكتســـب فـــي ظـــل قاعـــدة تنظيمـيــة عامـــة يكـــون بتطبيقهـــا تطبيـقــا فردـيــا يتوـلــد  

 .صا ، وهذا المركز هو الذي ال يجوز المساس به إال بقانونلصاحب الشأن مركزا قانونيا خا
 )٨/١/١٩٥٣المحكمة اإلدارية العليا الطعن جلسة (

 كما قضت بأنه 
أن القرار الصادر من الجهة اإلدارية بالترخيص للطالب بمطحنة متنقلة قـد صـدر منهـا بنـاء  

حيحا مـن سـلطة متخصصـة فـي علي سلطتها التقديرية ، ومن ثم يكون القرار المذكور قد صـدر صـ
 .حدود اختصاصها ويصبح حقا مكتسبا لصاحبه ال يجوز المساس به 

 )١٣/٥/١٩٦١المحكمة اإلدارية العليا الطعن جلسة (

 ملا كان ذلك 
 ق قضــــاء ٦٦ لســــنة ٥٥٧٨٠ ، ٣٢٣٤٩وكانـــت الـقـــرارات اإلدارـيـــة محــــل الـــدعوتين رقـمـــي  

  الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بمنح ٢٠١١ لسنة ١٣٦٦إداري وعلي األخص منها القرار رقم 



 ٤٢٣

 .مدينة زويل الحق في استخدام األرض والمباني محل التداعي وفي ممارسة نشاطها عليها 

  ٢٠١٢ لسنة ١٦١رقم وكذا القرار بقانون 
الصادر عن رئيس الجمهوريـة بإنشـاء مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا وجعـل مقرهـا الرئيسـي  

 .ني محل التداعي هو األرض والمبا

 قد أنشأت لطالب مدينة زويل 
ذلـك أن هـؤالء الطـالب ال يـد .. مراكز قانونية ال يجوز بأي حـال مـن األحـوال المسـاس بهـا  

وكل ما اقترفـوه فـي هـذا الشـأن .. لهم في النزاع الدائر حاليا حول األرض والمباني محل التـداعي 

 .ات الصادرة عنها أن وثقوا في تصرفات الجهة اإلدارية والقرار

 األمر الذي يقطع 
بعدم جواز المساس بهؤالء الطلبة الذين التحقوا بمدينة زويل منذ بداية العام الدراسي الحـالي  
.. ٕ وانتظمــوا فــي الدراســة وفــي تلقــي المحاضــرات وأداء االمتحاـنـات واجــراء األبحــاث ٢٠١٣/٢٠١٤

 .بما يكسبهم حقا ومركزا قانونيا ال يجوز المساس به 

 ملا كان ذلك 
ومن جمله مـا تقـدم جميعـه يتجلـى ظـاهرا أحقيـة مدينـة زويـل للعلـوم والتكنولوجيـا فـي حيازتهـا  

 محــور كرـيـزي – الشــيخ زاـيـد ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١وانتفاعهــا واســتخدامها لألراضــي الكائـنـة ـبـالقطع أرـقـام 
ات واكتســابها  الســادس مــن أكـتـوبر ومــا عليهــا مــن مبــاني ومنشــآت وتجهـيـز– مـيـدان جهيـنـة –ووـتـر 

ها والعاملين بها ال يجوز المساس به مع تحقق انتفاء صـلة المـدعين بلمركز قانوني جديد هي وطال
ـفـي اـلـدعوى الماثـلـة والممثـلـين لجامعــة النـيـل الخاصــة باألراضــي ســابقة اـلـذكر ومــا عليهــا مــن مـبـاني 

 .ومنشآت وتجهيزات 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٢٤

 : العنصر اخلامس 

وأمواهلا أمواال خاصـة وأن عـدد نيل هي جامعة خاصة ويف املقابل فإن جامعة ال 

 طالـب يف العـام مبصـروفات تبلـغ ٢٥ طالـب إيل ١٣الطالب بها يرتاوح ما بني 

هذا فضـال عـن أن هـذه اجلامعـة .. أكثر من سبعون ألف جنيه للطالب الواحد 

 لسـنة ١٢يستحيل حتويلها جلامعة أهلية ذات نفع عام وذلك طبقا للقانون رقم 

 الـذي مل يـرد فيـه نـص يبـيح ذـلـك مبـا يؤكـد بعـدم مشـروعية وـعـدم ٢٠٠٩

 .دستورية الئحته التنفيذية فيما تضمنته من جواز التحويل 

 السيما وأن ذلك ال جيوز قانونا
حيـــث خـــال هـــذا القـــانون تمامـــا ونهائيـــا مـــن أي نـــص أو إشـــارة إلـــي جـــواز تحويـــل الجامعـــة 

لالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون الصــادرة بــالقرار رقــم بــل أن ذلــك جــاء فقــط با.. الخاصــة إلــي أهليــة 
  .٢٠١٠ لسنة ٣٠٢

وقامت بإضافة تشريع مل يرد  وحيث خالفت هذه الالئحة نصوص القانون

 وعدم دستوريتها األمر الذي يؤكد عدم مشروعية الالئحة .. بالقانون ذاته

 :وذلك علي النحو التايل

 بشـأن اجلامعـات ٢٠٠٩ لسـنة ١٢قـانون فقد نصت املادة األويل مـن ال.. بداية  

 اخلاصة واألهلية علي أن 
يعمـــل بأحكـــام الـقــانون المراـفــق ـفــي شـــأن الجامعـــات الخاصـــة واألهلـيــة وـتــدمج المـــواد مـــن  

 بشـــأن الجامعـــات الخاصـــة فـــي القـــانون ١٩٩٢ لســـنة ١٠١األولـــي إلـــي العاشـــرة مـــن القـــانون رقـــم 
 .حت عنوان الباب األول الجامعات الخاصة ت١٠ إلي ١المرافق بذات نصوصها وأرقامها من 

 ونصت املادة الثالثة علي أن 
يصدر رئيس الجمهورية الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشـهر مـن تـاريخ العمـل  

 بشــأن ١٩٩٢ لســنة ١٠١ٕـبـه واـلـي أن تصــدر هــذه الالئحــة يســتمر العمــل بالالئحــة التنفيذـيـة للـقـانون 
 .ة إنشاء الجامعات الخاص

  الباب الثاني للجامعات األهلية تنص علي أن ١١وجاءت املادة 
الجامعــات األهلـيـة ال تهــدف إـلـي اـلـربح ويجــوز إنشــاؤها بـنـاء عـلـي طـلـب شــخص طبيعــي أو  

 شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية 



 ٤٢٥

  علي أن ١٢نصت املادة و
شــاء الجامعــة األهليــة قــرار مــن رئــيس الجمهورـيـة بعــد موافقــة مجـلـس الــوزراء بنــاء يصــدر بإن 

عـلـي اـلـوزير المخــتص ـبـالتعليم الـعـالي وتكــون للجامـعـة األهلـيـة شخصــية اعتبارـيـة خاصــة ـمـن ـتـاريخ 
 .إنشائها 

 ٢٠٠٩ لسـنة ١٢ من قانون اجلامعات اخلاصة واألهليـة رقـم ١٩ءت املادة كما جا 

 دور الالئحة التنفيذية حيث نصت علي أن صرحية واضحة حمددة 
 .إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة وبدء الدراسة بها  -١

 .شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -٢

 شئون التعليم  -٣

 .نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة واألهلية  -٤
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 ون سند من القانونوذلك د

حيث لم يورد قانون الجامعات الخاصة واألهلية بين مـواده   

مكانيــة تحويــل إ صــريحا أو ضــمنيا يشــير بــين طياتــه إلــي انصــ

 .جامعات األهليةإلي هذه الجامعات الخاصة 



 ٤٢٦
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 ؤكداألمر الذي ي

 الصادرة لقـانون الجامعـات الخاصـة واألهليـة ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢تجاوز الالئحة التنفيذية رقم  
 جدـيـدة ـلـم ـيـرد ـنـص عليهــا  حـيـث أنشــأت مراكــز قانونـيـةلحــدودها الدســتورية ٢٠٠٩ لســنة ١٢رقــم 

بالقانون الذي ينبغي احترامه وصدور الالئحة التنفيذية فـي حـدود مـا قـرره موضـحه اإلجـراءات التـي 
 .ينبغي اتخاذها لتطبيق ونفاذ القانون 

 مبعني

ن ينبغي أن تصدر الالئحة التنفيذية بما تتضـمنه مـن مـواد  

 .في حدود القانون وبهدف إيضاحه للكافة 
 لفقه وأوضح أن حيث عرف ا

الالئحة هي نص عام مكتوب تضعه سلطة لها حق إصدار اللـوائح وهـذه السـلطة تملـك هـذا  
 .الحق ألنها سلطة حكومية معترف بها من الشعب 

وتخضع بعض اللوائح ذات األهمية الخاصة إلجراءات خاصة مثل أخذ رأي هيئة استشارية  
زم غيـــر أن استشـــارتها تكـــون أحيانـــا إجباريـــة وال كمجلـــس الدولـــة ورأي الهيئـــة االستشـــارية غيـــر ملـــ

تخضع اللوائح لمناقشـة هيئـة ممثلـة للشـعب ويكـون لهـا قبـول أو رفـض الالئحـة والقاعـدة أن السـلطة 
الالئحيـــة مـــن اختصـــاص الســـلطة التنفيذيـــة وبمقتضـــي نصـــوص الدســـتور المصـــري يصـــدر رئـــيس 

لـوائح الضـبط والقـرارات الالزمـة إلنشـاء وتنظـيم الجمهورية اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين كما يصـدر 
 .المرافق والمصالح العامة 

ويجــب فــي جميــع الحــاالت أن تحتــرم اللــوائح القــوانين فــإذا كــان هنــاك تعــارض بــين الالئحــة  
وبين القانون أو حتـى روحـه فـإن الالئحـة تكـون غيـر مشـروعية ومـن بـاب أولـي تكـون الالئحـة غيـر 

 .ور مشروعة إذا خالفت الدست



 ٤٢٧

ــــوائح فـــــي مصـــــر المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا أمـــــا   ويخـــــتص بمراقبـــــة دســـــتورية القـــــوانين والـل
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 .اإللغاء لفوات المواعيد القانونية 
سـعاد الشـرقاوي أسـتاذ القـانون العـام بجامعـة /  الدكتورة–كتاب النظم السياسية في العالم المعاصر (

 ). وما بعدها ٧٢ ص ٢٠٠٧القاهرة طبعة 

 بأن كما أوضحت رقابة دستورية اللوائح 
مفهـــــوم اللـــــوائح فـــــي مجـــــال الرقابـــــة الدســـــتورية يـــــنص علـــــي اللـــــوائح التـــــي تعـــــد مـــــن قبيـــــل  

 .االختصاصات األصلية للسلطة التنفيذية وتلك اللوائح تدنو من القوانين مكانة ومرتبة 
  : والقاضية بأن ١٩٧١ من دستور ١٤٤وتستمد اللوائح التنفيذية وجودها من المادة  

بـمـا ـلـيس فـيـه تـعـديل أو ة الـلـوائح الالزـمـة لتنفـيـذ الـقـوانين يصـدر رـئـيس الجمهورـيـ 

 .تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها 
 وهذا الشطر من النص

أرسي حدود اللـوائح التنفيذيـة بحيـث ينحصـر دورهـا فـي تنفيـذ القـوانين بمعنـي إيـراد التفاصـيل  
  .لما ورد بها من كليات دون تعديلها أو تعطيلها أو اإلعفاء من تنفيذها

 األحكام الدستوريةطالعة ومب
يتضح أن السلطة التنفيذية قد تخطت القيود المرسومة لمهامها في هذا الشـأن ولـم يقـف هـذا  

�.אJ	�cא �&%א���7��u�#Q��Eא�+��%ن�א�K��p'�و�������Kالتخطي عند التعديل الجزئي 

  خلصت احملكمة الدستورية العليا٢٠٠٦ففي عام 
 ١٩٩٧ لسـنة ٨الالئحـة التنفيذيـة لقـانون ضـمانات وحـوافز االسـتثمار رقـم إلي عدم دسـتورية  

لســنها قيــد أجــدب مـنــه القــانون بخصــوص نصـــاب رأس مــال الشــركات الراغبــة ـفــي مباشــرة أيــا ـمــن 
 .األنشطة المنظمة تشريعيا 

 لذلكإيضاحا و
 ء تنظيم مسائل أورد القاضي الدستوري أنه ال يدخل في مفهوم اللوائح التنفيذية توليها ابتدا 
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خال القانون من بيان اإلطار العام الذي يحكمها وأال كان ذلك منهـا تشـريعا ألحكـام جديـدة ال يمكـن 
إســنادها إلــي القــانون ولــيس تفصــيال ألحكــام أوردهــا المشــرع فــي القــانون إجمــاال بمــا يخــرج الالئحــة 

 . من الدستور ١٤٤عندئذ عن الحدود التي نظمتها المادة 

 ا تقدممكان وحيث 
 ـقــد خـلــت ١٩٩٧ لســـنة ٨وكـــان ـقــانون ضـــمانات وحـــوافز االســـتثمار الصـــادر بالـقــانون رـقــم  

 أيأحكامه من أي قيد بشأن نصاب رأس مال الشركات التي يرغب المسـتثمر فـي تأسيسـها لمزاولـة 
 نشاط في المجاالت التي حـددها القـانون لالنتفـاع بـالحوافز والمزايـا التـي تضـمنها ذلـك القـانون ومـن
بينهــا النشــاط الشــامل لصــناعة الســينما وكــان القــانون المشــار إليــه قــد أحــال فــي الفقــرة األخيــرة مــن 
مادته األولي إلي الالئحـة التنفيذيـة بـالنص الطعـين وقـد اسـتحدثت حكمـا جديـدا اسـتلزم أال يقـل راس 

لشـــامل المـــال الموظـــف فـــي الشـــركة المســـاهمة أو المنشـــأة الكبـــرى التـــي تعمـــل فـــي مجـــال النشـــاط ا
لصــناعة الســينما عــن ـمـائتي ملـيـون جنـيـه فإـنـه يكــون ـقـد أـتـي بقـيـد ال ســند ـلـه ـمـن الـقـانون اـلـذي جــاء 
خـلــوا مـــن بيـــان اإلطـــار اـلــذي يحكـــم هـــذا األمـــر مخالفـــا ـبــذلك الضـــوابط التـــي أوجـــب الدســـتور تقيـــد 

قضــاء  مــن الدســتور ويوجــب ال١٤٤ ، ٨٦الالئحــة التنفيذيــة بهــا بمــا يعيبــه بمخالفــة نــص المــادتين 
 .بعدم دستوريته 

 فالالئحة التنفيذية

توليهـا تنظـيم مسـائل خـال القـانون اختصاصها ال يدخل في  

من بيان اإلطار العام الذي يحكمها فال تكون الالئحة عندئذ قـد 

ٕفصــلت أحكامــا أوردهــا المشــرع إجمــاال وانمــا شــرعت ابـتـداء مــن 
 .خالل نصوص جديدة ال يمكن إسنادها للقانون 

 غرض من صدور الالئحةذلك أن ال
 وضـــع القواعـــد والتفاصـــيل الالزمـــة لتنفـيــذه مـــع أي.. يتعـــين أن ينحصـــر فـــي إتمـــام القـــانون  

اإلبقــاء علــي حــدوده األصــلية بــال أدنــي مســاس ودون أن تنطــوي علــي تعــديل أو إلغــاء ألحكامــه أو 
.. خــول لهــا تضــيف إلـيـه أحكامــا تبعــده عــن روح التشــريع لتتجــاوز بــذلك االختصــاص الدســتوري الم

وـمـن ـثـم ونـفـاذا لجمــاع ـمـا تـقـدم قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية الالئحــة التنفيذـيـة الخاصــة 
 .بقانون ضمانات االستثمار  
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 هوحيث أن
 فالثاـبـــت أـنـــه صــــدر بشــــأن إنشــــاء ٢٠٠٩ لســــنة ١٢بتطبـيـــق ـمـــا تـقـــدم عـلـــي الئحــــة الـقـــانون  

ط واإلجـــراءات التـــي أنـــاط بالالئحـــة التنفيذيـــة الجامعـــات الخاصـــة واألهليـــة منـــذ بـــدايتها وفقـــا للشـــرو
 إيضـــاحها وتفصـــيلها وفـقــا للمجمـــل العـــام ٢٠١٠ لســـنة ٣٠٢الصـــادرة بـقــرار رـئــيس الجمهورـيــة رـقــم 

 مواده عن تحويل الكيـان القـانوني للجامعـات مـن صلبدون أن يتطرق القانون للحديث بللقـانون 

 .خاصة إلي أهلية أو يشير إلي ذلك بين طيات ألفاظه 

 وحيث أن
 الصـــادرة إليضـــاح متطلـبــات ٢٠١٠ لســـنة ٣٠٢الثاـبــت مـــن مطالعـــة الالئحـــة التنفيذـيــة رـقــم  

أنـهــا اـســتحدثت مراـكــز قانونـيــة جدـيــدة  ٢٠٠٩ لســنة ١٢قــانون الجامـعــات الخاصــة واألهلـيــة رـقــم 

 نصوص ومواد جديدة خرجت بهـا عـن اإلطـار العـام لقـانون الجامعـات الخاصـة واألهليـة شرعتو

ٕر فــي إطــار إنشــاء جامعــات منــذ بــدايتها إمــا أن توصــف بأنهــا جامعــات خاصــة وامــا أن والــذي يــدو
 .توصف بأنها جامعات أهلية وذلك وفقا للشروط واإلجراءات الخاصة بكل وحدة منها

 إال أن الالئحة التنفيذية
تولت ابتداء تنظيم مسائل تحويـل الجامعـات الخاصـة إلـي جامعـات أهليـة وأفـردت لهـا البـاب  

 وحتـى المـادة ٣٦اسع تحت مسمي تحويـل الجامعـة الخاصـة إلـي جامعـة أهليـة بمـواده مـن المـادة الت
 .٢٠٠٩ لسنة ١٢ والتي خال منها قانون الجامعات الخاصة واألهلية رقم ٤١

 ومن ثم

 ٢٠١٠ لسنة ٣٠٢رقم الصادرة بالقرار ون الالئحة التنفيذية تك
صــادرة بشــأنه علــي أجازتهــا األمــر اـلــذي شــرعت أحكامــا وأجــازت أمــورا لــم يــنص القــانون ال 

 .يتعين معه القضاء بعدم مشروعيتها وعدم دستوريتها مع ما يترتب علي ذلك من آثار 

أما عـن طلـب وقـف الـدعوى املاثلـة حلـني الفصـل يف الـدعويني الدسـتوريتني  

ع تنـازع . ق ٣٥ لسـنة ١٣املقامتني أمام احملكمـة الدسـتورية العليـا والرقيمـة بـرقم 

 ع تنازع وذلك لتنازع األحكام   .  ق ٣٥ لسنة ٢٩لثانية الرقيمة برقم وا
الثابت من الشق الثاني في الدعوى الماثلة التي سطرها المدعين علي نحو يهدر معه الواقـع  

وأن الـمـدعين ـقـد اعتـكـزوا ـمـن ضــمن ـمـا اعتكـزوا علـيـه ـفـي الـقـول ـبـأن الـقـرار الطـعـين ـقـد .. والقـانون 
 .صادر من المحكمة اإلدارية العليا أهدر حجية الحكم ال
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 ذلك وملا كان 
ووفـقـــا لمــــا أســــلفنا مــــن أن الحكــــم أـنـــف اـلـــذكر ـقـــد صــــدر ـفـــي الشــــق العاجــــل دون التعــــرض  

 .للموضوع وأصل الحق 

 وذلك 
في الوقت الذي صدرت فيه أحكام من القضاء العادي قبل وبعد الحكم الصادر من اإلدارية  
 .عارض مع الحكم أنف الذكر وأن هذه األحكام تت.. العليا 

 ولذلك 
فقد أقام المدعي عليه خامسا دعويين أمام المحكمة الدستورية العليـا لتنـازع األحكـام ومـن ثـم  

ـبـات األمــر برمـتـه رهــن الحكــم اـلـذي سيصــدر مــن المحكمــة الدســتورية ســواء بتغلـيـب الحكــم الصــادر 
 .من القضاء اإلداري أو الحكم الصادر من القضاء العادي 

 وملا كان 
المــدعين ـفـي دعــواهم الماثـلـة ـقـد اعتكــزوا عـلـي هــذا الحكــم أـنـف اـلـذكر وأن الحكــم كمــا ســلف  

ومن ثم فقد حـق للمـدعي عليـه خامسـا أن يطلـب .. القول محل نظر أمام المحكمة الدستورية العليا 
 .احتياطيا وقف نظر الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعويين الدستوريتين 

 بناء عليه 

 املدعي عليه خامسا بصفته من سيادتكم القضاء باآلتي لتمس ي

 إعداد التقرير وفق أحقية مدينة زويل يف الطلبات اآلتية 
 : أصليا 
 .بعدم قبول الدعوى لألسباب الواردة بهذه المذكرة  -١
القضاء برفض الدعوى الماثلة في شقيها العاجل والموضوعي مـع إلـزام رافعهـا المصـروفات  -٢

 .عاب المحاماة ومقابل أت
 : احتياطيا 
ع . ق٣٥ لســنة ١٣وـقـف هــذه اـلـدعوى تعليقـيـا لحــين الفصــل ـفـي اـلـدعويين الدســتوريتين رـقـم  

ع تنازع والمقامتين بتنازع األحكام الصـادرة مـن القضـاء العـادي . ق٣٥ لسنة ٢٩تنازع ورقم 
      وكيل المدعي عليه خامسا                .والقضاء اإلداري 

                                                                 المحامي بالنقض       
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