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ّذلك طؼٌا ػلٔ حكن هحكوح القضاء هحكوح القضاء اإلدازٕ تالقاُسج دائرسج الوٌاشػراخ اتصردرادٗح ّاتظرر واز
فٖ الدػآّ أزصام 67743 ،67603 ، 67358 ،61894لعٌح67ق ّالدادز تجلعح 2013/9/3
اإلجــــــــــراءات
أنه فً ٌوم الثبلثاء الموافق  2013/ 9/ 10أودع األستاذ  /فرج فتحً فرج المحامى باالنض واإلدارٌاا العلٌاا
بصفته وكاٌبل عان الطااعن لام كتااح المحكماا اإلدارٌاا العلٌاا تضرٌارا باالطعن ٌاد بةادول المحكماا تحات ر ام
 39400لسنا 59ق طعنا على الحكم الصادر من محكما الضضاء اإلداري بالضاهرة دائشح انًُبصعبد ا٢لزصابدٚخ
ٔا٢عزضًبس ـ ٙانذعبٖٔ أسلبو 67743 ،67603 ، 67358 ،61894نغُخ67ق ٔانصبدس ثغهغخ 2013/9/3
والقاضً فً منطوقة "  .حكمت انًؾكًخ "بضبول الدعاوى شكبلً  ،وبو ا تنفٌاذ الضارار السالبً بامتنااع الة اا
اإلدارٌا عن اتخاذ ما ٌلزم لحةح الضنوات التلٌفزٌونٌا الفضائٌا المدعى علٌ ا  ،مع ما ٌترتح على ذلك من آثار
على النحو المبٌن باألسباح  ،وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلح  ،وأمرت بتنفٌاذ الحكام بمساودته
وبغٌر إعبلن  ،وبإحالا الدعوى إلى هٌ ئا مفوضً الدولا إلعداد تضرٌر بالرأي الضانونً فً الموضوع "0
وطلح الطاعن فاً ختاام تضرٌار الطعان الحكام بضباول الطعان شاكبل وفاى الموضاوع بإلغااء الحكام المطعاون فٌاه
والضضاء مةددا برف طلح و التنفٌذ مع ما ٌترتح على ذلك من أثار أهم ا إعادة بث نااة الةزٌارة مباشار
مصر وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
الوقـــــــــائع:
تخلص و ائع النزاع حسبما ةاء من األوراق ومن الحكم المطعون فٌه إن المطعون ضدهم " المدعٌن" كانوا د
أ اموا الدعاوى الصادر فٌ ا الحكم المطعون فٌه بعرائ أودعت لم كتاح محكما الضضاء االدارى بالضاهرة –
دائرة االستثمار ،وطلبوا فً ختام ا الحكم :
أوالً ـ بضبول الدعاوى شكبلً.ثانٌاًـ وبصفا مستعةلا بو تنفٌذ رار الة ا اإلدارٌا السلبً باالمتنااع عان اتخااذ
اإلةراءات المضررة انونا بشأن المخالفات التً ارتكبت ا الضنوات الفضائٌا ( الةزٌرة مباشر مصار – الضاد –
الٌرموك – أحرار ٌ 25ن اٌر ) ،مع ما ٌترتح على ذلك من آثار ،أخص ا طع إشارة البث عن هذه الضنوات،ماع
تنفٌذ الحكم بموةح مسودته وبغٌر إعبلن  ،وإلزام الة ا اإلدارٌا مصروفات طلح و التنفٌذ.
ثالثا ً ـ وفاً الموضاوع بإلغااء الضارار المطعاون فٌاه ،ماع ماا ٌترتاح علاى ذلاك مان آثاار ،وإلازام المادعى علاٌ م
بالمصروفات ومضابل أتعاح المحاماة.
وقال المدعون شرحا ً لدعواهم
أن الضنوات المشار إلٌ ا خرةت عن الحٌاد المفتر فً اإلعبلم  ،وخانت األمانا ومٌثاق الشر اإلعبلماً ،
وأخااذت علااى عاتض ااا بااث األكاذٌااح بعااد ثااورة الشااعح علااى حكاام اإلخااوان المساالمٌن فااً ٌ 30ونٌااه 2003
وتصوٌرها على أن ا أكاذٌح وتمثٌلٌات أخرة ا مخرةون سٌنمائٌون  ،وأن الةموع التً خرةت فً هذا الٌاوم
لا ال تمثل الشعح المصري ،وأن ما حدث فً هذا الٌوم انضبلبا عسكرٌا ً ولاٌ ثاورة شاعبٌا  ،فضابلً عان نشار
و ااائع غٌاار صااحٌحا ومزٌفااا إلشاااعا الفتنااا بااٌن الشااعح والةااٌص  ،واإلساااءة لةااٌص مص ار العظااٌم وساابه ،
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وتحاارٌ المرتز ااا فااً سااٌناء علااى م اةمااا الةااٌص والشاارطا  ،وسااح الشااعح بكاال فئاتااه ووص ا الضضاااة
والم ندسٌن والمحامٌن وغٌرهم من فئات الشعح بألفاظ نابٌا  ،ونضل و ائع غٌر صاحٌحا ومزٌفاا كنشار صاور
أطفال سورٌٌن تلى واإلدعاء كذبا ً بأن م أطفال مصرٌون اتل م الةاٌص  ،فضابلً عان تحارٌ الادول وال ٌئاات
األةنبٌا على مصر بنضل و ائع وأحداث غٌر صحٌحا  ،ونشر بٌانات ومعلومات كاذبا عمداً إلثارة هذه الة ات
ضد مصر .
ً
وأضا المدعون أن ما امت به هاذه الضناوات ٌعاد مخالفاا صارٌحا للضاوانٌن والمواثٌاق اإلعبلمٌاا ،فضابل عان
خطورته على مستضبل و أمان الشعح المصري فً ظل تضااع الة اات المسائولا عان إصادار ارار بو ا باث
هذه الضنوات طبضا ً للضانون  ،مما ٌعد راراً سلبٌا ً مخالفا ً للضانون  ،وأن استمرار الضرار السلبً المطعون علٌه مان
شأنه ترتٌح نتائج ٌتعذر تدارك ا من استمرار بث هذه األكاذٌح والمساا باأمن الاببلد واإلضارار بمصاالح ا ،
األمر الذي ٌتوفر معه ركنً الةدٌا واالستعةال البلزمٌن لطلح و التنفٌذ ،وٌتطلح و تنفٌذ الضرار السلبً
المطعون فٌه،توطئا إللغائه .واختتم المدعون عرائ دعواهم بطلح الحكم ل م بالطلبات األنفا البٌان.
ونظرت المحكما الشق العاةل من الدعوى بةلساا  ،2003/9/2علاى النحاو الثابات بمحضار الةلساا  ،وفٌ اا
دم الحاضر عن الشركا المصرٌا لؤل مار الصناعٌا " ناٌل سات " حافظا مستندات طوٌت علاى شا ادات باأن
الضنوات المشار إلٌ ا غٌر متعا ادة ماع الشاركا  ،وال تباث علاى مار الناٌال ساات ،و ادم المادعً الراباع حافظاا
مستندات طوٌت ع لى رص مدمج ٌحتوي على مضاطع فٌدٌو مماا تبثاه نااة الةزٌارة مباشار مصار ألحاد شاٌو
الفتنا ٌدعو المسلمٌن فً العالم للة اد ضد الةاٌص المصاري  ،ومنصاا رابعاا العدوٌاا تادعو المتظااهرٌن لعادم
الخروج من االعتصام  ،وتص من ٌخرج بأنه من المخاابرات وخاائن ومةارم  ،وماواطن مصاري ٌساكن فاً
مٌدان سفنك ٌكش كذح هذه الضنوات بأن المٌدان ممتلئ بالمتظاهرٌن ضد الةٌص  ،وهو فً حضٌضته خال مان
المتظاهرٌن  ،ومذٌع ناة الةزٌرة ٌنفعال علاى الفرٌاق أول عباد الفتااي السٌساً علاى ال اواء مباشارة  ،وٌصا
الشرطا بالبلطةٌا  ،و دم الحاضر عن ناة الةزٌرة حافظا مستندات طوٌات علاى صاورة ضاوئٌا لحكام ساابق
من الدائرة ،ودفع الحاضر عن اتحاد اإلذاعا والتلٌفزٌون بعدم بول الدعوى فً مواة ا رئاٌ اإلتحااد لرفع اا
علاااى غٌااار ذي صااافا  ،وباااذات الةلساااا اااررت المحكماااا ضااام الااادعاوى لٌصااادر فٌ اااا حكااام واحاااد وبةلساااا
 2003/9/3أصدرت المحكما حكم ا المطعون فٌه.
وشٌدت المحكمة حكمها بعد استعراض النصوص الحاكما للنازاع إلاى أن الباادن مان ظااهر األوراق وبالضادر
البلزم للفصل فً طلح و التنفٌذ وحٌث إناه عان المخالفاات المكوناا لاركن السابح الداعٌاا إلاى التازام الة اا
اإلدارٌا بإصدار رارها باإلةراءات التً أوةبت ا الضوانٌن واللوائح ومدى ثبوت ا ،فإنه ٌتعٌن ابتدا ًء التأكٌد على
أن الواةباات الملضااة علاى عااتق الة اا اإلدارٌاا فاً مواة اا إخابلل المشاروعات والضناوات الفضاائٌا ـ وأٌضاا ً
الموا ع االلكترونٌا ـ ال ٌتو على ثبوت ارتكاب ا لةرائم ةنائٌا ٌتم البت فٌ اا بأحكاام ةنائٌاا باتاا أو ن ائٌاا ،
وإنما العبرة بو وع المخالفات وفضا ً ألحكام الضوانٌن واللوائح ساواء كانات مخالفاات إدارٌاا أو مخالفاات لضاوابط
ومعاٌٌر العمل اإلعبلمً حتى ولو لم ترق إلى تكوٌن ةرٌما ةنائٌا بالمعنً والحدود واألركان المبٌنا بكل من
انون العضوبات و انون اإلةراءات الةنائٌا  ،فبل ٌغل ٌد اإلدارة عن اتخاذ اإلةراء الواةح متى كانت المخالفاا
متحضضا على النحو الذي ٌتصادم مع حرٌا التعبٌر وٌتةاوز ذلك إلى التش ٌر أو االعتداء على حاق الخصوصاٌا
أو استعمال المو ع الكترونً فً عر ونشر اإلساءة إلى األشاخاص أو التطااول علاٌ م علاى أي نحاو  ،إذ ال
ٌةااوز لة ااا اإلدارة تحاات سااتار حرٌااا التعبٌاار تاارك الغااث ماان األعمااال المسااماة بالفنٌااا أو األ ااوال والتةاارٌح
والتش ٌر بالرموز والمعتضدات الدٌنٌاا  .وغناً عان البٌاان أن العمال اإلعبلماً ساواء كاان مضاروءًا أو مرئٌاا ً أو
مسموعا ً أو ر مٌا ً ٌتعٌن أن ٌتمتاع بوظٌفاا اةتماعٌاا  ،فٌضاٌم التاوازن باٌن حرٌاا الارأي والتعبٌار وباٌن مصالحا
المةتمع وأهدافه وحماٌا الضٌم والتضالٌد  ،فالحرٌا حق وواةاح ومسائولٌا فاً و ات واحاد والتازام بالموضاوعٌا
وبالمعلومات الصحٌحا غٌر المغلوطا  ،وتضدٌم ما ٌ م عموم النا بما ٌس م فً تكوٌن رأي عام مستنٌر وعدم
االعتداء على المعتضدات الدٌنٌا أو خصوصٌا األفراد والمحافظا على سمعت م .
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وحٌث إناه مان المضارر أناه الٌةاوز باأي حاال مان األحاوال تشاةٌع أو إثاباا العباث بحرٌاا االتصاال والتواصال
والتعبٌر وإساءة استخدام ا فً التش ٌر أو التطاول أو اإلساءة للرموز والمعتضدات الدٌنٌاا  ،فاذلك كلاه ٌظال مان
المخالفااات التااً إن ثبتاات رتباات التزامااات أخاارى علااى الة ااا اإلدارٌااا ٌتعااٌن إعمال ااا تط ٌااراً لثااوح اإلعاابلم
الملتزم من الف م الضاٌق لحادود حرٌاا التعبٌار وإٌضاا العباث بالمعتضادات والرماوز الدٌنٌاا باتخااذ ماا ٌلازم مان
الضرارات الرادعا  ،حفاظا ً على مشاعر المواطنٌن ودرءاً وتبلفٌا ً الساتفزازهم وتاأةٌج مشااعر الغضاح خاصاا
ما ٌصاحب ا من احتةاةات مضترنا بأعمال عنا تايدي إلاى إزهااق األرواي ـ التاً هاً أغلاى عناد سابحانه
وتعالى من الدنٌا وما علٌ ا ـ وبالتالً حماٌا السبلم واألمن االةتماعً .
وحٌث إنه وعن مدي ثبوت المخالفات المكونا لركن السبح ،والتً من شأن توفرها التزام الة ا اإلدارٌا باتخاذ
اإلةراءات التً أوةبت ا الضوانٌن واللوائح ،فإن الثابت من اإلطبلع علاى األوراق  ،وعلاى اإلدعااءات والو اائع
التً أفرد ل ا المدعون مذكرات دفاع م ،وحوافظ مستندات م المتضمنا لمحتوى برامج على رص مدمج ،والتً
لم ٌنكرها المدعى علٌ م كو ائع تم إذاعت ا من الضنوات الفضائٌا المشار إلٌ ا  ،أي مان المادعى علاٌ م ةمٌعاا ً ،
و ااد ثباات للمحكمااا ماان كاال مااا تضاادم أن الضنااوات المشااار إلٌ ااا ،ااد اماات تحاات ساامع وبصاار كاال الة ااات ذات
االختصاص بالخروج عن الحٌاد المفتر فً اإلعابلم  ،وخانات األماناا ومٌثااق الشار اإلعبلماً  ،وأخاذت
علااى عاتض ا ا بااث األكاذٌااح بعااد ثااورة الشااعح علااى حكاام ةماعااا اإلخااوان المساالمٌن فااً ٌ 30ونٌااا ،2003
وتصوٌرها على أن ا أكاذٌح وتمثٌلٌات أخرة ا مخرةون سٌنمائٌون  ،وأن الةموع التً خرةت فً هذا الٌاوم
لا ال تمثل الشعح المصري ،وأن ما حدث فً هذا الٌوم انضبلبا ً عسكرٌا ً ولاٌ ثاورة شاعبٌا  ،فضابلً عان نشار
و ااائع غٌاار صااحٌحا ومزٌفااا إلشاااعا الفتنااا بااٌن الشااعح والةااٌص  ،واإلساااءة لةااٌص مصاار العظااٌم وساابه ،
وتحاارٌ المرتز ااا فااً سااٌناء علااى م اةمااا الةااٌص والشاارطا  ،وسااح الشااعح بكاال فئاتااه ووص ا الضضاااة
والم ندسٌن والمحامٌن وغٌرهم من فئات الشعح بألفاظ نابٌا  ،ونضل و ائع غٌر صاحٌحا ومزٌفاا كنشار صاور
أطفال سورٌٌن تلى واإلدعاء كذبا ً بأن م أطفال مصرٌون اتل م الةاٌص  ،فضابلً عان تحارٌ الادول وال ٌئاات
األةنبٌا على مصر بنضل و ائع وأحداث غٌر صحٌحا  ،ونشر بٌانات ومعلومات كاذبا عمداً إلثارة هذه الة ات
ضد مصر ،مماا ٌضار بااألمن الضاومً .فالعمال اإلعبلماً ساواء كاان مضاروءًا أو مرئٌاا ً أو مساموعا ً أو ر مٌاا ً ،
ٌتعٌن أن ٌتمتع بوظٌفا اةتماعٌاا  ،فٌضاٌم التاوازن باٌن حرٌاا الارأي والتعبٌار ،وباٌن مصالحا المةتماع وأهدافاه
،وحماٌااا الضااٌم والتضالٌااد والحااق فااً الخصوصااٌا  ،فالحرٌااا حااق وواةااح ومساائولٌا فااً و اات واحااد  ،والتاازام
بالمو ضوعٌا وبالمعلومات الصحٌحا غٌر المغلوطا  ،وتضدٌم ماا ٌ ام عماوم الناا  ،بماا ٌسا م فاً تكاوٌن رأي
عام مستنٌر وعدم االعتداء على خصوصٌا األفاراد والمحافظاا علاى سامعت م  ،وااللتازام بالضاوابط األخبل ٌاا
والضانونٌا الحاكما للعمل اإلعبلماً ،األمار الاذي ٌعاد خروةاا ً عان الرساالا اإلعبلمٌا،بإٌاذاء المشااهدٌن وتثباٌط
همم م  ،ونشر الفتنا بٌن م بأكاذٌح وافتراءات  ،وتحرٌ الشعح والدول والة ات الدولٌا األةنبٌا على مصر
وةٌش ا  ،وٌكون ما ارتكبته هذه الضنوات مخالفا ً كافا الضوانٌن واألعرا والنظام العام واآلداح .
وحٌث إن ما امت به ناة الةزٌرة مباشر مصار  ،علاى النحاو الباادي مان المساتندات  ،وسااٌرت ا فٌاه الضناوات
األخرى المدعى علٌ ا ٌ ،دل بما الٌدع مةاالً للشك على أن هذه الضناة – التً ظنناها ٌوما ً مبلكا ً ٌباارك ثاورات
الربٌع العربً وٌحمٌ ا – ما هً إال شٌطانا ً مرٌاداً ساضطت عناه ور اا التاوت بمةارد ساضوط األنظماا الفاشاٌا ،
وانكشفت سوءات ا  ،فإذا ب ا شرٌكا ً فً ميامرة دولٌا ت د إلى تضسٌم الوطن  ،وبث الفر ا بٌن أبنائاه  ،وبٌان م
وبٌن الةٌص والشرطا  ،وصوالً إلى تمكاٌن ةماعاا مرفوضاا شاعبٌا ً مان ر ااح شاعح مصار وحكماه وفضاا ً لماا
ٌرونااه  ،ووفض اا ً لمخططااات م التااً تبارك ااا وترعاهااا منظم اات عالمٌااا  ،ودوالً و ااوى أةنبٌااا ال تضاامر خٌااراً
للشعوح العربٌاا واإلسابلمٌا  ،بال ال تضامر خٌاراً للادٌن اإلسابلمً – الاذي تادعً ةماعاات اإلسابلم السٌاساً
الدفاع عنه والعمل على رفعته – و د ةاوزت هذه الضنوات مةرد التعااط والتأٌٌاد لفصاٌل معاٌن علاى حسااح
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األغلبٌا من الشعح  ،إل ى التزوٌر والتلفٌاق و لاح الحضاائق  ،ونشار أخباار كاذباا ومشااهد ملفضاا بضصاد اساتعداء
الخااارج علااى مصاار  ،ودعااوة ااوى أةنبٌااا الحااتبلل مصاار مخالفااا بااذلك أبةاادٌات الشااعور بالوطنٌااا والااوالء
لؤلر والعر  ،وبما ٌضر األمن الضومً المصري  ،وٌعد مخالفا للدٌن الحنٌ  ،ومان ثام كاان ٌتعاٌن علاى
الضائمٌن على البث الفضائً استخدام السلطات التً منح م إٌاها الضانون لو هذا العبث اإلعبلمً بأمن مصر،
وٌكون تضصٌرهم فً أداء هذا الواةح راراً سلبٌا ً مخالفا ً ألحكام الضانون  ،وهو ما ٌرةح معه الحكم بإلغائه عند
الفصل فً موضوع النزاع  ،وٌتوافر بالتالً ركن الةدٌا فً طلح و تنفٌذ هذا الضرار.
ومن حٌث إنه عن ركن االستعةال فإنه متوافر أٌضا ً فً هذا الطلح لما ٌترتح على االستمرار فً تنفٌذ الضارار
المطعون فٌه من نتائج ٌستحٌل تدارك ا تتمثل فً االست انا واالساتفزاز لمشااعر الماواطنٌن عاماا فاً المةتماع
المصري واإلضرار باألمن الضومً  ،والعبث باستضرار مصر0
وحٌث إنه و د توفر لطلح و التنفٌذ ركنٌه من الةدٌا واالستعةال ،فإن المحكماا تضضاً بو ا تنفٌاذ الضارار
الساالبً المطعااون فٌااه باالمتناااع عاان اتخاااذ اإلةااراءات المضااررة انوناا ً بشااأن المخالفااات التااً ارتكبت ااا الضنااوات
المشار إلٌ ا  ،مع ما ٌتر تح على ذلك من آثاار ،أخصا ا حةاح الضناوات المشاار إلٌ اا  ،و طاع اإلرساال عن اا ،
نظراً لةساما المخالفات الثابتا بأسباح هذا الحكم.
وإذ لم ٌلقى الحكم قبوال لدى الطاعن فقد طعن علٌه لألسباب اآلتٌة.
بطالن الحكم المطعون فٌه .
حٌث انه ومن المضرر أن الشركا التةارٌا بمةرد تكوٌن ا تعد شخصا معنوٌا ل ا موطن مستضل ولما كان ما تضدم
وكانت الضناة الطاعنا هً فرع لشركا شبكا الةزٌرة الفضائٌا تمار نشاط خدمات إذاعٌا وتلفٌزٌونٌه للشركا
األم وهذا الفرع لٌ له شخصٌا انونٌا مستضلا ولكن الشارع وتٌسٌرا على المتضاضٌن فضد ةعل هذا الفرع مونا
ضائٌا للشركا األم وأةاز رفع الدعاوى فً المحكما التً ٌضع فً دائرت ا الفرع ولكن هاذا الانص اصارا علاى
اختصاص محكما موطن الفرع بالدعاوى المتعلضا به بتحدٌد موطن أو ضابط لبلختصااص المحلاى ومان ثام ال
عبل ا ل ذا النص بتفوٌ إةراءات أخرى.
مخلفة القانون والخطأ فً تطبٌقه وتأوٌله.
حٌث إن الثابت أن الضناة الطاعنا تربط ا عبل ا تعا دٌا مع الشركا المصرٌا لؤل مار الصاناعٌا " الناٌال ساات"
وذلك وفضا لما أثبته الحكم الصادر فً الدعوى ر م  50297لسنا 65ق فً أسبابه المرتبطا بالمنطوق ومن ثام
فان و بث ا ال ٌةوز إال فً حالا مخالفا أحكام اانون ضامانات وحاوافز االساتثمار كماا أن الثابات أٌضاا أن
ال ٌئا العاما لبلستثمار وهى الضائما على تنفٌذ الضانون لم ترصد اى مخالفا للضناة الطاعنا وإال كانت على الفور
امت باتخاذ اإلةراءات التً ٌخول ا الضانون تةاه الضناة وعبلوة على ذلك فان المطعون ضدهم من التاساع حتاى
الثالث عشر عند رصدهم للمخالفات المزعوماا لام ٌضوماوا باإببل ال ٌئاا عان هاذه المخالفاات حتاى تضاوم باتخااذ
اإلةراءات الضانونٌا حٌال المخالفات ولكن المطعون ضدهم أ اموا دعواهم على مح افتراء وب تان ال سند له
من وا ع فبل ٌوةاد ارار سالٌم حٌاث ان المطعاون ضادهم لام ٌلةاا إلاى ال ٌئاا بطلاح تادخل ا التخااذ اإلةاراءات
الضانونٌا المناسبا ولكن الحكم الطعٌن افتر هذا اللةي وانساق وراء مزاعم المطعون ضدهم علاى الارغم مان
ان الضناة الطاعنا لم تخاال الضاوابط المضاررة ولام تخارج علاى وثٌضاا مباادن تنظاٌم الباث واالساتضبال الفضاائً
ومٌثاق الشر االعبلمى ولم تخرج عن المألو فً نضل اإلخبار بل أن ا تنضل ا كماا هاً دون تغٌٌار ولام تما
الثوابت ولم تتعر لؤلدٌان أو األخبلق أو تةرٌح .
مخالفة الحكم المطعون فٌه لمبدأ حرٌة التعبٌر
حٌث إن من الثابت انونا أن حرٌا الراى التعبٌر تضتضى أال ٌكون غلق الضنوات أو و بث ا ملةأ أخٌرا عندما
تتوافر ظروفه وأسبابه ف او أمار ٌتصاادم – بحساح طبٌعتاه -ماع ٌاد التعددٌاا اإلعبلمٌاا المتعلضاا بمراعااة حاق
المشاااهد والمسااتمع فااى اسااتضبال رسااالا اتصااالٌا تعددٌااا ماان خاابلل باارامج متنوعااا وإفساااي المةااال للتكوٌنااات
السٌاسٌا واالةتماعٌا المختلفا للتعبٌار عان نفسا ا مان كال ماا تضادم ٌتضاح ان الحكام الطعاٌن اد خاال الضاانون
والدستور ولم ٌتوفر موةح إلصداره طع بث الضناة الطاعنا على الرغم من التزام ا الحٌدة والموضوعٌا.
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الـــــــراى القانونً
ومنن حٌن إن ماا ٌ ااد إلٌاه الطاااعن ماان طعناه هااو الحكام بضبااول الطعاان شاكبل وفااى الموضاوع بإلغاااء الحكاام
الم طعون فٌه والضضاء مةددا برف طلح و التنفٌذ مع ما ٌترتح على ذلك من أثاار اخصا ا إعاادة باث نااة
الةزٌرة مباشر مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات
ومن حٌ انه وعن الشكل
ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بةلسا  ، 2013/9/3وأ ٌم الطعن الماثل علٌ ا بإٌداع تضرٌره لم كتاح
المحكما اإلدارٌا العلٌا بتارٌخ  2013/9/10فإنه ومن ثم ٌكون د أ ٌم فً مٌعاد الستٌن ٌوما ً المنصوص علٌه
انونا ً فً المادة ( )44من الضانون ر م ( )47لسنا  1972بشأن مةل الدولا  ،وإذ استوفى الطعن سائر
أوضاعه الشكلٌا األخرى فإنه ٌكون مضبوالً شكبلً .
ومن حٌ انه وعن الدفع ببطالن الحكم المطعون فٌه لبطالن اإلعالن باعتبار أن مركن الشنركة الربٌسنً فنً
الدوحة  ،فهذا األمر مردود علٌه انه وفضا لنص المادة " "13من قانون المرافعات والتً تنص على انه " فٌماا
عدا ما نص علٌه فً وانٌن خاصا تسلم صورة اإلعبلن على الوةه اآلتً:

 .1ما ٌتعلق بالدولا ٌسلم للوزراء ومادٌري المصاالح المختصاا والمحاافظٌن أو لمان ٌضاوم مضاام م
فٌمااا عاادا صااح الاادعاوى وصااح الطعااون ،واألحكااام فتساالم الصااورة إلااى إدارة ضاااٌا
الحكوما أو فروع ا باأل الٌم حسح االختصاص المحلى لكل من ا
 .2مااا ٌتعلااق باألشااخاص العامااا ٌساالم للنائااح عن ااا انون اا ً أو لماان ٌضااوم مضامااه فٌمااا عاادا صااح
الاادعاوى وصااح الطعااون ،واألحكااام فتساالم الصااورة إلااى هٌئااا ضاااٌا الدولااا او فروع ااا
باأل الٌم،حسح االختصاص المحلى لكل من ا
 .3مااا ٌتعلااق بالشااركات التةارٌااا ٌساالم فااى مركااز إدارة الشااركا ألحااد الشااركاء المتضااامنٌن أو
لرئٌ مةل اإلدارة أو للمدٌر أو لمن ٌضوم مضام م فإن لم ٌكن للشركا مركز تسلم لواحاد مان
هيالء لشخصه أو فى وطنه
 .4مااا ٌتعلااق بالشااركات المدنٌااا والةمعٌااات والميسسااات الخاصااا وسااائر األشااخاص االعتبارٌااا
ٌسلم بمركز إدارت ا للنائاح عن اا بمضتضاى عضاد إنشاائ ا أو نظام اا أو لمان ٌضاوم مضاماه فاإذا لام
ٌكن ل ا مركز سلمت الصورة للنائح عن ا لشخصه أو فً موطنه
 .5ما ٌتعلق بالشركات األةنبٌا التً ل ا فرع أو وكٌل فى ةم ورٌا مصار العربٌاا ٌسالم إلاى هاذا
الفرع أو الوكٌل
من حٌ إن المشرع  -و على ما ةرى به ضاء هذه المحكما  -و إن كان د نص فً المادة  14/4من انون
المرافعات السابق على أنه "فٌما ٌتعلق بالشركات التةارٌا تسلم صاور اإلعابلن فاً مركاز إدارة الشاركا ألحاد
المتضامنٌن أو لرئٌ مةل اإلدارة أو المدٌر  ،فإن لم ٌكن للشركا مركز تسلم لواحاد مان هايالء لشخصاه أو
فى موطنه " إال أنه أرد ذلك بما نص علٌه فً الفضارة األخٌارة مان هاذه الماادة مان "أناه أمتناع مان أعلنات لاه
الور ا عن تسلم صورت ا هو أو من ٌنوح عنه أو أمتنع عن التو ٌع على أصل ا باالساتبلم أثبات المحضار ذلاك
فى األصل و الصورة  ،و سالم الصاورة للنٌاباا "  .فادل باذلك علاى ةاواز تسالٌم صاورة اإلعابلن فاى الحااالت
المبٌنا ب ذه المادة إلى من ٌنوح عن أحد من األشخاص الوارد ذكرها فٌ ا  ".فً هاذا المعناى حكام محكماا

النض

فى الطعن ر م  107لسنا 37ق – ةلسا "1971/12/28

بٌد إن المشرع أورد نصا مغاٌرا فٌما ٌتعلق بالشركات األةنبٌا عندما ناص فاً الفضارة الخامساا مان الماادة 13
من انون المرافعات على أن تسلم صورة اإلعبلن فٌماا ٌتعلاق بالشاركات األةنبٌاا التاً ل اا فارع أو وكٌال فاً
الةم ورٌا إلى هذا الفرع أو الوكٌل ٌ ،دل على أن الوكٌل المضصود فً تطبٌق حكم هذا النص هو كل من ٌكون
نائبا ً عن الشركا فً مصر نٌابا انونٌا عاما  ،و ال محل لضصر حكم النص على الوكٌل التةاري فحسح  ،ذلك
أن لفظ الوكٌل ورد فى النص مطلضا ً و لم ٌضٌد ب ذا الوص  ،و من المضرر أن المطلق ٌيخذ على إطبل ه ماا لام
ٌرد ما ٌضٌده  ،و ال ٌغٌار مان ذلاك أن ٌكاون هاذا الوكٌال العاام عان الشاركا األةنبٌاا محامٌاا ً ل اا و وكاٌبلً عن اا
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بالخصااوما فااى الو اات ذاتااه  ،و ماان ثاام ٌصااح إعبلن ااا بتساالٌم صااورة اإلعاابلن إلٌااه  .فااً هااذا المعنااى حكاام
محكما النض فى الطعن ر م  1161لسنا 49ق – ةلسا "1985/4/8
ومن حٌ اننه ولمنا كاننت شرثكح الجصٗرسج الاضرائ٘ح انًبنكاخ نمُابح انغضٚاشح يجبشاش يصاش ْا ٙياٍ انكاش بد
اٞعُجٛخ انًئعغخ خبسط عًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ ٔرُٕة عُٓب لُبح انغضٚشح يجبشش ـ ٙاعًبنٓب داخم يصاش ْٔاٗ
انزا ٙرمااذيذ ثبهاات انزااشخٛة ٠لبيااخ انًؾبااخ انفضاابئٛخ داخام يذُٚااخ اَ٠زاابط ا٢ع٣يااٗ ٔأثشيااذ بـااخ ا٢رفبلاابد
ٔؽصهذ عهٗ بـاخ انًٕاـمابد انًبهٕثاخ اٞياش اناز٘ ركإٌ يعاّ لُابح انغضٚاشح يجبشاش ٔ ٛهاخ عاٍ شاجكخ انغضٚاشح
انفضبئٛخ ٔيٍ صى ـبٌ اعَٓ٣ب ٚكفٗ نهمٕل ثصؾخ اع ٌ٣انكش خ اٞو يًب ٚزع ٍٛيع ا٢نزفبد عٍ ْزا انذـع .
ّهي ح٘ث اًَ ّػي الوْضْع
ّهرري ح٘ررث اًررَ ّتداٗررح – ـًُااز رغااعُٛبد انمااشٌ انًب اأ – ٙـااٗ يغاابل ا٠عاا٣و شااكم رباإس ٔعاابئم ا٠عاا٣و
ت صيُٛخ يزعبلجخٔ ،عهٗ ايزذاد ربسٚخ ٚزغاى ثعاذو انمصاش ،لفاضاد ٔاعاعخ ،رغغاذد اَب٣لزٓاب
ٔا٢رصبل ،عجش ؽم ٍ
انصبسٔخٛخ ثًمٛبط انضيٍ انًزغبسع – اٌ صؼ انزعجٛش -ثذاٚخ يُزصؿ انمشٌ انعكاشٔ ٍٚياب رْ٣اب ،ابٌ نٓاب أصاش
ثاابنػ ـاآ ٙاإس لُاإاد ـضاابئٛخ ،يزعااذدح اٞؼااشات ٔاٞعاابنٛت ،ؼبااذ عاإانى ا٢رصاابل انًشئاأ ٙانًغاإًع
ٔانًمشٔء ،ـجشصد انعذٚذ يٍ ٔعبئم ا٢رصبل انز ٙرمٕو عهٗ يكبس خ انًزهم ٙيضم انٕعبئظ انًزعذدح ،انز ٙيضعذ
ث ٍٛانكًجٕٛرش ٔخذيبد انٓبرؿ ٔانزهفبص يع انصٕد ٔانُة انًكزٕة ٔانًعبٛبد ا٠نكزشَٔٛخ انشلًٛخ انز ٙؼاضد
انعبنى ،ار يب عبد ثب٠يكبٌ ٞؽذ ا٢عزؽُبء عٍ ٔ بئفٓبٔ ،يب رمذيّ يٍ اـشاصاد ـ ٙانزعهٛى ٔانضمبـخ ٔانًعشـخٔ ،ـٙ
رؾذٚذ يغبس ا٢رغبِ نَ١غبٌ انًعبصش ،ثعذ أٌ رخبذ رهك انٕعبئم م انؾٕاعضٔ ،أ اؾٗ َزبعٓاب ا٠ع٣يا ٙـاٙ
م ثٛذ ٔصأٚخ ،ـز٣شذ ثٕعٓٓب انؾذٔد انغٛبعٛخ ٔانغؽشاـٛخ ؽزٗ أصجؼ ا٠ع٣و ٔعهى انًعهٕيبرٛخ ،رجعاب نازنك،
عهٕيب  ٢رؾذْب ؽذٔد ٔ ٢رمؿ ثٕعٓٓب انًٕاَع ٔانعشالٛم ٔ ،اصاء ْزا انزبٕس انٓبئام ٔانؽٛاش يغاجٕق ـاٗ ٔعابئم
ا٠عا٣و ٔسؼجاخ يااٍ انذٔناخ انًصاشٚخ ـاا ٙيٕا جاخ انؾااذس ثاذأد يشؽهاخ دخاإل عصاش عذٚاذ يااٍ عصإس انؾشٚااخ
ا٠ع٣يٛخ ثكزٗ أشكبنٓب ٔأًَبطٓب ْٔزِ انًشؽهخ ايزذد يٍ عابو ٔ 2000ؽزاٗ أْ ،ٌٜا ٙرًضام َٓضاخ اع٣يٛاخ
شبيهخ ثذأد ثبَكبء انًُبمخ ا٠ع٣يٛخ انؾشح ٔدخٕل عصش انزعذدٚخ ا٠ع٣يٛخ ثبَكبء انمُٕاد انخبصخ صاى ا زًابل
يذُٚخ اَ٠زبط ا٠ع٣ي ٙـ ٙعبو ٔ 2002دخٕل عصش" اع٣و ث ٣ؽذٔد"
ّصد ذْج ُرا الجِد ّالؼول ثبَكبء انكش خ انًصشٚخ نٟلًابس انصاُبعٛخ لانُبٚام عابدو ْٔ ،ا ٙانكاش خ انًئعغاخ
ثًٕعاات لااشاس ٔصٚااش ا٢لزصاابد سلااى  456نغااُخ  1996ثزاابسٚخ  1996/6/27كااش خ يغاابًْخ يصااشٚخ ثُ اابو
ا٢عزضًبس انذاخه ٙاعزُبدا انٗ انغهبخ انًخٕنخ ٢رؾبد ا٠راعخ ٔانزهٛفضٚإٌ ـا ٙانًابدح انضبنضاخ ياٍ انمابٌَٕ سلاى 13
نغُخ  1979انًعذل ثبنمبٌَٕ سلى  223نغُخ  ، 1989لشاس سئٛظ يغهظ انٕصساء سلاى  411نغاُخ  2000أَكاؤد
انًُبمخ انؾشح انعبيخ ا٠ع٣يٛخ  ،صى صذس لشاس يغهظ اداسح انًُبمخ انؾشح انعبيخ ا٠ع٣يٛخ ثًذُٚخ انغبدط ياٍ
أ زااإثش سلاااى  1/4ـ  2000انصااابدس ـااا 2000/9/17 ٙانًعزًاااذ يؾضاااشْب ياااٍ سئاااٛظ يغهاااظ انااإصساء ـاااٙ
 ،2000/9/25بتحوٌل شركا الناٌل سات للعمل بنظام المناطق الحارة بالمنطضاا الحارة العاماا اإلعبلمٌاا بمدٌناا
الساد من أكتوبر فضد حددت المادة ( )3من النظام األساسً للشركا نشاط ا فً إنشااء وتملاك الانظم الفضاائٌا
بضطاعٌ ا الفضائً واألرضً بما فً ذلاك تصانٌع وإطابلق وتملاك األ ماار الصاناعٌا وإنشااء وتملاك المحطاات
األرضٌا وملحضات ا وتشغٌل هذه النظم وإدارت ا ،وتأةٌر السعات الضمرٌا والوسائل األرضٌا الملحضا ب ا .
ّتررلك ذكرْى الؼةصرح تر٘ي الوٌاقرح الحرسج اإلػةه٘ررح ّتر٘ي القٌرْاخ الاضرائ٘ح ال احرح ذحكوِرا أحكرام ّضررْاتظ
صاًْى ضواًاخ ّحْافص اتظر واز زصن  7لعٌح .1998
ومن حٌ إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعنون فٌنه فإننه ٌتعنٌن للحكنم بوقنف تنفٌنذ القنرار اإلداري وفقنا ً
لنص المادة ( )49من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة  1972توافر ركنٌن أساسٌٌن هما:
أولهما :ركن الةدٌا :وميداه أن ٌنبنً الطلح على أسباح ٌرةح مع ا بحسح الظاهر من األوراق الحكم بإلغااء
الضرار المطعون فٌه ودون التضصً العمٌق فً عناصر الموضوع أو التغلغل فً تحضٌق الو ائع التً ٌتكون من ا
على نحو ٌضتضى الفصل بأحكام اطعا أو ٌضتضى الحال تضارٌر من أهل الخبرة فً مساائل أولٌاا الزماا لثباوت
و ائع الموضوع أو تكٌٌف ا .
وثانٌهما :ركن االستعةال:بأن ٌكون من شأن تنفٌذ الضرار ترتٌح نتائج ٌتعاذر تادارك ا فٌماا لاو تراخاى الضضااء
بإلغائه ،وإن تخل أي من هذٌن الركنٌن وةح الضضاء برف الطلح.حكم المحكماا اإلدارٌاا العلٌاا فاً الطعان
ر م  6013لسنا  43ضائٌا علٌا ةلسا 2003/2/1
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ومننن حٌن إنننه عننن ركننن الجدٌننة فرراى الوررادج  )1هرري صررساز زئرر٘ط الجوِْزٗررح زصررن  310لعررٌح  1986تشر ى
اخرداحاخ ّشازج اإلػةم رُة عهٗ أٌ " رزٕنٔ ٙصاسح ا٠ع٣و ـ ٙاطبس انغٛبعخ انعبيخ نهذٔنخ الزشاػ انغٛبعاخ
ٔانخبخ انعبيخ نهذٔنخ ـ ٙبـخ يغب٢د ا٠ع٣و انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ ًب رزٕن ٙرُفٛزْب ٔيزبثعزٓب ٔا٠ششاؾ عهٓٛاب
ثٓذؾ رؾمٛك انخبخ انعبيخ نهذٔنخ ٔاسشبد ٔاع٣و انشأ٘ انعبو انًؾهٔ ٙانعبنً ٙثؤثعبد ٔأْاذاؾ ْازِ انخباخ ٔرناك
ثبنزعبٌٔ انٕصٛاك ياع عًٛاع انإصاساد ٔاٞعٓاضح انًعُٛاخ ٔانًخزصاخ ٔنٓاب ـا ٙعاجٛم رناك يجبشاشح ا٢خزصبصابد
ٔعًٛع اٞعًبل انز ٙرؾمك ْزِ اٞؼشات ٔثصفخ خبصخ :
ــ .............................................
ـاـ رُفٛاز انمإأَ ٍٛانهإائؼ انًزعهماخ ثبنًبجٕعابد َٔكاش اَٞجابء ٔانجٛبَابد ٔا٠عَ٣ابد ٔانزؾماك ياٍ عاذو يخبنفاخ
انًبجٕعبد انصبدسح ـ ٙانذاخم أٔ انٕاسدح يٍ انخبسط نهُ بو انعبو أٔ اٜداة انعبيخ ٔنًجذأ عذو رعش ٓب نٟدٚبٌ
رعش ب يٍ شؤَّ ركذٚش انغهى انعبو ـًٛب رعٓذ ثّ ْزِ انمٕاَ ٍٛيٍ اخزصبصبد نٕصٚش ٔٔصاسح ا٠ع٣و .
ــ يزبثعخ رُفٛز ا٠راعخ ٔانزهٛفض ٌٕٚنَٟكبخ انخبصخ ثٓاب ٔياذ٘ رؾمٛمٓاب نْٟاذاؾ انًُصإه عهٓٛاب ـا ٙانمابٌَٕ
سلى  13نغُخ  1979ـ ٙشؤٌ ارؾبد ا٠راعخ ٔانزهٛفضٔ ٌٕٚانخذيبد انمٕيٛخ انزٚ ٙمذيَٕٓب ٞعٓضح انذٔنخ ٔانٓٛئبد
انعبيخ ٔانٕؽذاد ا٢لزصبدٚخ ثًب ٚكفم سثاظ ْازِ اْٞاذاؾ ٔانخاذيبد ثبنغٛبعاخ انعهٛاب ٔاْٞاذاؾ انمٕيٛاخ ٔانغا٣و
ا٢عزًبعٔ ٙانٕؽذح انٕطُٛخ ٔانخبخ ا٠ع٣يٛخ نهذٔنخ.
ٔرُة الورادج  )2ياٍ انماشاس راراّ عهاٗ أٌ " ٔصٚاش ا٠عا٣و ْإ انإصٚش انًخازة ثكائٌٕ ا٠راعاخ ٔانزهٛفضٚإٌ
ٔرزجعاّ ام ياٍ انٓٛئاخ انعبياخ ن٣عازع٣يبد ٔشاش خ صإد انماابْشح نهصإرٛبد ٔانًشئٛابد ٔرخضاعبٌ ٠شااشاـّ
ٔسلبثزّ ٔرٕع." ّٓٛ
ٔرُة الوادج األّلٖ هي القاًْى زصن  13لعٌح  1979ثكؤٌ ارؾبد ا٠راعخ ٔانزهٛفض ٌٕٚانًعذل ثبنمبٌَٕ سلى 223
نغااُخ  1989عهااٗ أٌ " رُكااؤ ْٛئااخ لٕيٛااخ رغااًٗ ارؾاابد ا٠راعااخ ٔانزهٛفضٚاإٌ ،ركاإٌ نٓاب انكخصااٛخ ا٢عزجبسٚااخ،
يش ضْاب يذُٚاخ انمابْشحٔ ،رخازة دٌٔ ؼٛشْاب ثكائٌٕ ا٠راعاخ انًغإًعخ ٔانًشئٛاخٔ ،نٓاب ٔؽاذْب اَكابء ٔرًهاك
يؾببد انجش ا٠راع ٙانًغًٕع ٔانًشئ ٙـ ٙعًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ.
ٔرزاإن ٙانٓٛئااخ دٌٔ ؼٛشْااب ا٠شااشاؾ ٔانشلبثااخ عهااٗ انًاإاد انًغاإًعخ ٔانًشئٛااخ انزاا ٙرجضٓااب أعٓضرٓاابٔ ،رخضااع
نشلبثزٓب م يب رُزغّ انكش بد انًًهٕ خ نٓبٔ ،رضع انٓٛئخ انمٕاعذ انًُ ًخ نٓزِ انشلبثخ".
ّذٌص الوادج ال اً٘ح هي القاًْى عهٗ أٌ " ٓٚذؾ ا٠رؾبد انٗ رؾمٛك سعبنخ ا٠ع٣و ا٠راع ٙانًغًٕع ٔانًشئا،ٙ
عٛبعخ ٔرخبٛباب ٔرُفٛازا ،ـا ٙاطابس انغٛبعاخ انعبياخ نهًغزًاع ٔيزبهجبراّ ا٠ع٣يٛاخ  ،اخازا ثؤؽاذس ياب رصام انٛاّ
ربجٛمبد انعهى انؾذٚش ٔربٕسارّ ـ ٙيغب٢د رٕ ٛؿ ا٠ع٣و انًشئٔ ٙانًغًٕع  ،نخذيخ انًغزًع ٔثهٕغ أْذاـّ.
ٔـ ٙعجٛم رنك ٚعًم ا٠رؾبد عهٗ رؾمٛك اٞؼشات اٜرٛخ :
 1ـ أداء انخذياخ ا٠راعٛاخ انًغإًعخ ٔانًشئٛاخ ثبنكفابءح انًبهٕثاخ ٔ ،اًبٌ رٕعٓٓٛاب نخذياخ انكاعت ٔانًصاهؾخ
انمٕيٛخ ،ـ ٙاطبس انمٛى ٔانزمبنٛذ اٞصٛهخ نهكعت انًصش٘ٔ ،ـمب نهًجبدة انعبيخ انزَ ٙة عهٓٛب انذعزٕس.
 2ـ ......................................
 3ـ انعًم عهٗ َكش انضمبـخٔ ،رضً ٍٛانجشايظ انغٕاَت انزعهًٛٛخ ٔانؾضبسٚخ ٔاَ٠غابَٛخٔ ،ـماب نهشإٚاخ انًصاشٚخ
ٔانعشثٛخ ٔانعبنًٛخ انشـٛعخ نخذيخ بـخ ـئبد انكعتٔ ،ركشٚظ ثاشايظ خبصاخ نهبفٕناخ ٔانكاجبة ٔانًاشأح ٔانعًابل
ٔانف٣ؽٔ ،ٍٛاعٓبيب ـ ٙثُبء اَ٠غبٌ ؽضبسٚبٔ ،عً ٣عهٗ رًبعك اٞعشح.
 4ـ ربٕٚش ا٠ع٣و ا٠راعٔ ٙانزهٛفضٔ ،َٕٙٚا٢نزضاو ثبنمٛى انذُٛٚخ ٔاٞخ٣لٛخ ـ ٙانًٕاد ا٠راعٛخ.
 5ـ  13 ........................ـ " ........................
ٔرُة الوادج ال ال ح ػلٔ أى "ن٣رؾبد أٌ ٚزعبلذ ٔأٌ ٚغش٘ عًٛع انزصشـبد ٔاٞعًبل انًؾممخ ٞؼشا اّ ،دٌٔ
انزمٛذ ثبنُ ى ٔا ٔٞبع انؾكٕيٛخ ٔنّ عهٗ ٔعّ انخصٕه يب ٚبرٗ
1ـااااا رؤعاااااٛظ شاااااش بد يغااااابًْخ ثًفاااااشدِ أٔ ياااااع شاااااش بء اخاااااش ٍٚـااااا ٙانًغاااااب٢د انًزصاااااهخ ثؤؼشا اااااّ.
 2ـ شاشاء انكاش بد أٔ اديبعٓاب ـٛاّ ٔاناذخٕل ـا ٙيكاشٔعبد يكازش خ ياع انغٓابد انزا ٙراضأل أعًاب ٢شاجٓٛخ
ثؤعًبنااااّ ،أٔ انزاااا ٙلااااذ رعبَٔااااّ عهاااا ٙرؾمٛااااك أسا ااااّ عاااإاء ـاااا ٙعًٕٓسٚااااخ يصااااش انعشثٛااااخ أٔ خبسعٓااااب.
 3ـ اَزابط انًإاد انفُٛاخ ا٠راعٛاخ ٔانزهفضَٕٛٚاخ ٔرغاإٚمٓب ثابنجٛع أٔ انزاؤعٛش ـا ٙاناذاخم ٔانخابسط ٔـماب نهكااشٔط
ٔا ٔٞبع انزٚ ٙشاْب يؾممخ ٞؼشا ّ.
 4ـ رًهك ؽمٕق انزؤنٛؿ ٔانُكش ٔأعًبء انكآشح انزغبسٚاخ نهًإاد ا٠راعٛاخ انزاُٚ ٙزغٓاب أٔ ٚغازخذيٓب ٔياُؼ انؽٛاش
ؽك اعزخذايٓب 5 .ـ . " ................................
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ًّدررد الوررادج الساتؼررح عهااٗ أٌ " ٚٔ.........كاإٌ ن٣رؾاابد يغهااظ أيُاابء ٔيغهااظ نٟعضاابء انًُزااذثٔ ٍٛعًعٛااخ
عًٕيٛخ" َٔصذ انًبدح انغبدعخ عهٗ أٌ " ٚخزة يغهظ اٞيُبء ثٕ ع انغٛبعبد انعبيخ نعًم ا٢رؾبدٔ ،اعزًبد
انخباااااااااااظ انشئٛغاااااااااااٛخ انًزعهماااااااااااخ ثزُفٛااااااااااازْبٔ ،يزبثعاااااااااااخ ٔرمٛاااااااااااٛى أعٓاااااااااااضح ا٢رؾااااااااااابد نًٓبيٓاااااااااااب.
ٔنهًغهظ أٌ ُٚفزْبٔ ،يزبثعخ ٔرمٛٛى أعٓضح ا٢رؾبد نًٓبيٓب.
ٔنهًغهظ أٌ ٚزخز يب ٚهضو يٍ انمشاساد نزؾمٛك أؼشا ّ ٔـمب ٞؽكبو ْزا انمبٌَٕٔ ،نّ عهاٗ ٔعاّ انخصإه ياب
ٚبرٗ:
 1ـ ٔ ع يٛضبق ششؾ نهعًم ا٠ع٣يا ٙـا ٙا٠راعاخ انًغإًعخ ٔانًشئٛاخ ٔأخ٣لٛابد انشعابنخ ا٠راعٛاخٔ ،رؾذٚاذ
أعهٕة ا٢نزضاو ثٓزا انًٛضبق.
 2ـ اعزًبد انمٕاعذ ٔانهٕائؼ ٔانُ ى انًزعهمخ ثغٛش انعًم ـ ٙلببعبد ا٢رؾابد ٔشاش برّ انًًهٕ اخ ناّ ثبنكبيام ثًاب
ٚكفام رماذٚى انخاذيبد ا٠راعٛاخ انًغإًعخ ٔانًشئٛاخ ثاؤعهٗ لاذس ياٍ انكفبٚاخ ،عهاٗ أعابط ياٍ ا٠داسح ا٢لزصابدٚخ
انغهًٛخ.
 3ـ  11 ......ـ اثذاء انشأ٘ ـ ٙانزكشٚعبد انًزعهمخ ثب٠راعخ انًغًٕعخ ٔانًشئٛخ ".
ّح٘ث إًَ ّاظرٌاداً إلٔ العلاح الو ْلح تذحاد اإلذاػح ّالرل٘اصْٗى فٖ الوادج ال ال ح هي القاًْى زصن  13لعٌح
 1979الوؼرردب تالقرراًْى زصررن  223لعررٌح  1989حرردز صررساز ّشٗررس اتصردرراد زصررن  456لعررٌح  1996ترررازٗ
 1996/6/27تالرسخ٘ص تر ظ٘ط الشسكح الودسٗح لألصواز الدٌاػ٘ح ًاٗل ظاخ شسكح هعاُوح هدسٗح ثُ ابو
ا٢عزضًبس انذاخهٔ ، ٙثًٕعت لشاس سئٛظ يغهاظ انإصساء سلاى  411نغاُخ  2000أَكاؤد انًُبماخ انؾاشح انعبياخ
ا٠ع٣يٛخ ٔ ،ثغهغزّ انًُعمذح ـ 2000/9/17 ٙصذس لشاس يغهظ اداسح انًُبمخ انؾشح انعبياخ ا٠ع٣يٛاخ ثًذُٚاخ
انغبدط يٍ أ زٕثش سلى  1/4ـ  2000انًعزًذ يؾضاشْب ياٍ سئاٛظ يغهاظ انإصساء ـا 2000/9/25 ٙثبنًٕاـماخ
عهٗ رؾٕٚم يكشٔع انكش خ نهعًام ثُ ابو انًُابطك انؾاشح ثبنًُبماخ انؾاشح انعبياخ ا٠ع٣يٛاخ ثًذُٚاخ انغابدط ياٍ
أ زٕثش ياع ا٢نزاضاو ثبنضإاثظ انخبصاخ ثبنًٕاـماخ عهاٗ اَٞكابخ انزاٚ ٙغاًؼ ثًضأنزٓاب داخام انًُبماخ ٔانصابدس
ثكؤَٓب لشاس انًغهظ سلى 1/2ـٔ ، 2000ا٢نزاضاو ثضإاثظ انعًام ٔيٛضابق انكاشؾ ا٠ع٣يا ٙانزاٚ ٙمشْاب يغهاظ
اداسح انًُبمااخ  ٔ ،اازنك ا٢نزااضاو ثكبـااخ أؽكاابو لاابٌَٕ ااًبَبد ٔؽاإاـض ا٢عاازضًبس انصاابدس ثبنماابٌَٕ سلااى  8نغااُخ
٢ٔ 1997ئؾزّ انزُفٛزٚخ ٔ٢ئؾخ َ بو انعًم داخم انًُبطك انؾشح ٔانمشاساد انز ٙرصذس ياٍ يغهاظ اداسح انٓٛئاخ
ٔانًزعهمخ ثبنًُبطك انؾشح ٔ ،لذ َصذ انًبدح ل3و يٍ انُ بو اٞعبع ٙنهكش خ انًصاشٚخ نٟلًابس انصاُبعٛخ لَبٚام
عبدو عهٗ أٌ " َكبط انكش خ :
 1ـ اَكاابء ٔرًهااك انااُ ى انفضاابئٛخ ثمببعٓٛااب انفضاابئٔ ٙاٞس اا ٙثًااب ـاا ٙرنااك رصااُٛع ٔاطاا٣ق ٔرًهااك اٞلًاابس
انصُبعٛخ ٔاَكبء ٔرًهك انًؾببد اٞس ٛخ ٔيهؾمبرٓب ٔركؽٛم ْزِ انُ ى ٔاداسرٓب.
 2ـ رؤعٛش انغعبد انمًشٚخ ٔانٕعبئم اٞس ٛخ انًهؾمخ ثٓب .
 3ـ أ٘ خذيبد أخشٖ رزصم ثؽشت انكش خ.
ٔرنك ـ ٙاطبس ا٢نزضاو ثبنمٕاَ ٍٛانًُ ًخ نهجش ا٠راعٔ ٙانزهٛفضٚإَ ٙداخام عًٕٓسٚاخ يصاش انعشثٛاخ ٔانماشاساد
انًُ ًخ نذخٕل انمُٕاد انًكفشح ٔأعٓضح ا٢عزمجبل ٔـك انكفشح ان٣صيخ نٓب ".
ٔؽٛااش اٌ الوررادج  )29يااٍ لاابٌَٕ ااًبَبد ٔؽاإاـض ا٢عاازضًبس انصاابدس ثبنماابٌَٕ سلااى  7نغااُخ  1998انًعذنااخ
ثبنمبٌَٕ سلى  114نغُخ  2008رُة عهٗ أٌ " ٚكٌٕ اَكبء انًُبمخ انؾشح انز ٙركًم يذُٚخ ثؤ ًهٓب ثمبٌَٕ.
ٔرُكب انًُبطك انؾشح انعبيخ ثمشاس يٍ يغهظ انٕصساء ،ثُبء عهٗ الزشاػ انغٓخ ا٠داسٚاخ انًخزصاخٔ ،رناك ٠لبياخ
انًكشٔعبد انزٚ ٙشخة ثٓب اٚب بٌ شكهٓب انمبََٕٚٔ ٙغإص ثماشاس ياٍ انغٓاخ ا٠داسٚاخ انًخزصاخ اَكابء يُابطك
ؽشح خبصخ ،رمزصش م يُٓب عهٗ يكشٔع ٔاؽذ ،ارا الزضذ طجٛعزّ رنك.
ًب ٚغٕص نهغٓخ ا٠داسٚخ انًخزصخ انًٕاـمخ عهٗ رؾٕٚم أؽذ انًكشٔعبد انًمبيخ داخم انج٣د انٗ يُبماخ ؽاشح ،
خبصخ ـٕ ٙء انضٕاثظ انز ٙرؾذدْب ان٣ئؾخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ .
ٔٚزضًٍ انمشاس انصبدس ثكؤٌ انًُبمخ انؾشح ثٛبَب ثًٕلعٓب ٔؽذٔدْب ٚٔ .زٕنٗ اداسح انًُبمخ انؾشح انعبيخ يغهاظ
اداسح ٚصذس ثزككٛهّ ٔرع ٍٛٛسئٛغّ لشاس يٍ انغٓخ ا٠داسٚخ انًخزصخ.
ٔٚخزة يغهظ ا٠داسح ثزُفٛز أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔ٢ئؾزّ انزُفٛزٚخ ٔانمشاساد انز ٙرصذسِ انغٓخ انًكبس انٓٛب.
ٔـاااا ٙعًٛااااع اٞؽاااإال ٚ ٢غاااإص انزااااشخٛة ثبلبيااااخ يكااااشٔعبد ثُ اااابو انًُاااابطك انؾااااشح ـاااا ٙيغاااابل
صُبعبد. " ...................
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ّذٌص الوادج  )30هي انمبٌَٕ انًكبس ان ّٛعهٗ أٌ " رضع انغٓخ ا٠داسٚخ انًخزصخ انغٛبعاٛخ انزا ٙرغاٛش عهٓٛاب
انًُبطك انؾشح ٔ ،نٓب أٌ رزخز يب رشاِ ٢صيب يٍ انماشاساد نزؾمٛاك انؽاشت اناز٘ رُكاؤ ْازِ انًُابطك ياٍ أعهاّ ،
ٔعهٗ اٞخة :
لأو ٔ ع انهٕائؼ ٔانُ ى ان٣صيخ ٠داسح انًُبطك انؾشح .
لةو ٔ ع ششٔط يُؼ انزشاخٛة ..........................
ّذٌص الاقسج األّلٔ هي الوادج  )31هي القاًْى ذاذَ الوؼدلح تالقاًْى زصن  94لعٌح  2005ػلٔ أى " ٚخزة
يغهظ اداسح انًُبمخ انؾشح انعبيخ ثبصذاس يٕاـمخ يجذئٛخ عهٗ البيخ انكش بد ٔانًُكآد داخهٓبٚٔ ،صذس ثزؤعٛظ
ْاازِ انكااش بد ٔرهااك انًُكاابد لااشاس يااٍ انغٓااخ ا٠داسٚااخ انًخزصااخً ،ااب ٚخاازة سئااٛظ يغهااظ اداسح انًُبمااخ
ثبنزشخٛة نٓب ثًضأنخ َكبطٓب " .
ّذٌص الوادج  )55هي القاًْى ػلٔ أى " رزٕنٗ انٓٛئخ اصذاس انزشخٛة انُٓبئٔ ٙرنك ـ ٙيذح  ٢رغابٔص خًغاخ
عكش ٕٚيب يٍ ربسٚخ اعزصذاس بـخ انزاشاخٛة ٔانًٕاـمابد انًبهٕثاخ ياٍ انغٓابد انًخزصاخ ياٍ خا٣ل عبيهٓٛاب
ثًكبرجٓب ـ ٙانٓٛئخ أٔ ـشٔعٓب ٔانز ٍٚنٓى انص٣ؽٛخ ـ ٙاصذاسْب ٔ " ..رُة انًابدح ل56و ياٍ انمابٌَٕ راراّ عهاٗ
أٌ " نهغٓبد انًُٕط ثٓب يُؼ راشاخٛة البياخ انًكاشٔعبد ٔيجبشاشح انُكابط ٔـماب ٞؽكابو ْازا انمابٌَٕ انؾاك ـاٙ
انزفزٛش عهٗ انًكشٔعبد انًشخة ثٓاب ربجٛماب ٞؽكبياّ ٔرناك نهزؤ اذ ياٍ ا٢نزاضاو ثكاشٔط انزاشخٛة ٔا٢نزاضاو
ثؤؽكاابو انزكااشٚعبد انًُ ًااخ نًجبشااشح أٔعااّ َكاابطٓب ٔ ،ارخاابر ا٠عااشاءاد ان٣صيااخ عُااذ يخبنفااخ ْاازِ انكااشٔط
ٔاٞؽكبو عهٗ انُؾٕ انًُصٕه عه ّٛـْ ٙزِ انزكشٚعبد.
ٔٚكٌٕ انزفزٛش ٔـمب نجشايظ ٚزى اعذادْب ٔرُفٛازْب عهاٗ َؾإ ٚ ٢خام ثؾغاٍ عاٛش انًكاشٔعبد ٔيجبشاشرٓب ٔٞعاّ
َكبطٓب ٔـمب نهمٕاعذ ٔانضٕاثظ ٔا٠عشاءاد انز ٙرؾذدْب ان٣ئؾخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ "
ّذررٌص الوررادج  )63هرري القرراًْى الوشرراز إل٘ررَ ػلررٔ أًررَ " ـاا ٙؽبنااخ يخبنفااخ انًكااشٔع  ٘ٞيااٍ أؽكاابو انماإاٍَٛ
ٔانهٕائؼ ٔانمشاساد ٚكٌٕ نهغٓبد ا٠داسٚاخ اَازاس انًغازضًش ثبصاناخ أعاجبة انًخبنفاخ ـا ٙياذِ ٚؾاذدْب اَ٠ازاس ـاٙ
ٕء ؽغى انًخبنفخ ٔطجٛعزٓب يع اخببس انٓٛئخ ثبنًخبنفخ ٔثبنًذح انًؾذدح ـْ ٙزا اَ٠ازاس ـابرا اَمضاذ ْازِ انًاذح
دٌٔ اصانخ انًخبنفخ بٌ نهٓٛئخ اصذاس لشاس يغجت ثبٚمبؾ َكبط انًكشٔع .
ٔنهًغاازضًش أٌ ٚاااز هى ياااٍ لاااشاس اٚ٠ماابؾ أيااابو اؽاااذٖ انهغااابٌ انزاا ٙركاااكم ـااا ٙانٓٛئاااخ ٔـاااٗ ـشٔعٓاااب".........
َٔصذ الوادج  )1هي الةئحح الرٌا٘رٗح لقاًْى ضواًاخ ّحْافص اتظر واز انًكابس انٛاّ انصابدسح ثماشاس سئاٛظ
يغهظ انٕصساء سلى  1247نغُخ  2004عهٗ أٌ:
" ركٌٕ يضأنخ انُكبط ـ ٙانًغب٢د انًكبس انٓٛب ـ ٙانًابدح ل1و ياٍ لابٌَٕ اًبَبد ٔؽإاـض ا٢عازضًبس انًكابس
ثُ بو ا٢عزضًبس انذاخه ٙثبنكشٔط ٔـٗ انؾذٔد انزبن ٙثٛبَٓب:
أٔ.......................................................................... :٢
ظادظا :الثٌ٘ح األظاظ٘ح:
ْاـ -البياخ أٔ اداسح ٔركاؽٛم ٔصاٛبَخ يؾبابد ٔشاجكبد ا٢رصاب٢د انغاهكٛخ ٔان٣عاهكٛخ ٔاٞلًابس انصاُبعٛخ ثعاذ
انؾصٕل عهٗ رشخٛة يٍ انغٓبد انًعُٛخ ٔـمب نهمٕاَ ٍٛانًعًٕل ثٓب ٔٚ ٢كًم رنك ا٠راعخ ٔانزهفض" ......ٌٕٚ
َٔصذ الوادج  )16يٍ ان٣ئؾخ انزُفٛزٚخ انًكبس انٓٛب عهٗ أٌ " ٚصذس ثمشاس يٍ سئاٛظ انٓٛئاخ دنٛام َإعٗ نكام
َكبط يٍ اَٞكابخ انزا ٙركاًهٓب انًغاب٢د انًُصإه عهٓٛاب ـا ٙانًابدح ل1و ياٍ ْازِ ان٣ئؾاخٚ ،زضاًٍ انجٛبَابد
اٜرٛخ:
 1ـ ثٛبٌ انًغزُذاد انًبهٕثخ يٍ انًغزضًش.
 2ـ ثٛبٌ ثب٠عشاءاد انًبهٕثخ نهؾصٕل عهٗ خذيبد ا٢عزضًبس .
 3ـ انزشاخٛة ٔانًٕاـمبد ٔانعمٕد ٔانزصبسٚؼ انًبهٕثخ نًًبسعخ انُكبط ٔثٛبٌ انغٓبد راد انصهخ ثبنُكبط .
 4ـ انشعٕو انًبهٕثخ نكم خذيخ.
 5ـ رٕلٛزبد أداء انخذيبد.
 6ـ انضٕاثظ انعبيخ ٔانخبصخ نًًبسعخ انُكبط انُٕع.ٙ
ٔٚغت أٌ ٚشـك ثٓزا انذنٛم ًَٕرط نبهت ا٢عزضًبس ٔانزشخٛة انًئلذ ًَٕٔرط نبهت انزؤعٛظ انًُصٕه عهٛخ
ثبنًبدح ل53و يٍ لبٌَٕ ًبَبد ٔؽٕاـض ا٢عزضًبس"
ًااب رااُة الوررادج  )20يااٍ ان٣ئؾااخ انزُفٛزٚااخ انًكاابس انٓٛااب عهااٗ أٌ " نهًغاازضًش ثعااذ صااذٔس انمااشاس انًااشخة
ثبنزؤعاٛظ ٔلٛاذ انكاش خ أٔ انًُكاؤح ثبنغاغم انزغابس٘ أٌ ٚزماذو اناٗ انٓٛئاخ أٔ أؽاذ ـشٔعٓاب ثبهات نهؾصإل عهاٗ
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انزشخٛة انًئلذ ٠لبيخ انًكشٔعٔ ،رنك عهاٗ انًُإرط انًعاذ نٓازا انؽاشت يشـماب ثاّ انًغازُذاد انًجُٛاخ ثاذنٛم
انُكبط انُٕعٔ ٙـمب نبجٛعخ م َكبط .
ٔٚشـااك ثبهاات انؾصاإل عهااٗ ْاازا انزااشخٛة رعٓااذ ثاابنزضاو انكااش خ أٔ انًُكااؤح ثكبـااخ انضاإاثظ ٔا٢شاازشاطبد
ٔا٠عشاءاد ٔانزكشٚعبد انز ٙرُ ى َكبطٓب ٔ زنك أعًبل انجُبء ان٣صيخ ٠لبيزٓب".
ّذٌص الوادج  )40يٍ ان٣ئؾخ انزُفٛزٚخ رارٓب عهٗ أٌ " نًغهظ اداسح انٓٛئاخ ـا ٙؽبناخ يخبنفاخ انًكاشٔع ٞؽكابو
لبٌَٕ ًبَبد ٔؽٕاـض ا٢عزضًبس ٔ٢ئؾزّ انزُفٛزٚخ أٔ عاذو ا٢نزاضاو ثبنكاشٔط ٔانضإاثظ انًماشسح ارخابر أٚاب ياٍ
ا٠عشاءاد انزبنٛخ ثعذ انزؾمك ياٍ اسركابة انًكاشٔع نهًخبنفاخ ٔـماب نبجٛعزٓاب ٔعغابيزٓب ٔياذٖ ا ٞاشاس انُبرغاخ
عُٓب:
لأو اٚمبؾ رًزع انًكشٔع ثبنضًبَبد ٔانؾٕاـض.
لةو رمصٛش يذح رًزع انًكشٔع ثبنضًبَبد ٔانؾٕاـض.
لعـو آَبء رًزع انًكشٔع ثبنضًبَبد ٔانؾٕاـض ،يع يب ٚزشرت عهٗ رنك ياٍ اصابس ثبنُغاجخ نهماشاساد ٔانزاشاخٛة
انصبدسح نهًكشٔع "
ًب رُة الوادج  )88يٍ ان٣ئؾخ انزُفٛزٚخ انًكبس انٓٛب عهٗ أَّ " ٚغٕص نهٓٛئخ ـ ٙؽبنخ يخبنفخ انًكشٔع ٞؽكبو
انماابٌَٕ أٔ ْاازِ ان٣ئؾااخ أٔ ٢ئؾااخ َ اابو انعًاام أٔ شااشٔط انزااشخٛة أٔ انمااشاساد انزاا ٙرصااذسْبٔ ،لااؿ َكاابط
انًكشٔع نًاذح يؾاذدح أٔ انؽابء انزاشخٛة انصابدس نهًكاشٔع ثؾغات عغابيخ انًخبنفاخ ٔ اشٔؾ اسركبثٓاب ٔياذٖ
ا ٞاشاس انزا ٙرصاٛت ا٢لزصابد انمإئ ،ٙرناك ارا ناى ٚماى انًكاشٔع ثبصاناخ انًخبنفاخ خا٣ل انًاذح انزا ٙرؾاذدْب
انٓٛئخ".
ّح٘ث إى هجلط إدازج الوٌاقح الحسج الؼاهح اإلػةه٘ح صد أحدز تجلعرَ الوٌؼقردج تررازٗ  2000/9/17القرساز
زصرن  1/1ـ  )2000ترعرو٘ح الوٌاقرح الحرسج الؼاهرح اإلػةه٘رح تاظرن الوٌاقرح الحرسج الؼاهرح اإلػةه٘رح تودٌٗرح
العررادض هرري أكرررْتس)  ،كوررا أحرردز هجلررط اإلدازج ذاذررَ القررساز زصررن  1/2ـ  )2000تالوْافقررح ػلررٔ ضررْاتظ
الوْافقح ػلٔ اَٞكبخ انزٚ ٙغًؼ ثًضأنزٓب داخم انًُبمخ ٔ ،انز ٙرضًُذ يب ٚه: ٙ
ل أ و اَٞكبخ انزٚ ٙغًؼ ثًضأنزٓب داخم انًُبمخ:
 1ـ انجش انفضبئ ٙانزهٛفضٔ َٕٙٚا٠راعٔ ٙانًعهٕيبر ٙعجش اٞلًبس انصُبعٛخ .
 2ـ رؤعٛظ انمُٕاد انفضبئٛخ انزهٛفضَٕٛٚخ ٔا٠راعٛخ ٔانًعهٕيبرٛخ ثكبـخ إَٔاعٓب.
 3ـ اَزبط انًصُفبد ا٠راعٛخ ٔانزهٛفضَٕٛٚخ ٔاٞعًبل انغًُٛبئٛخ ٔ بـخ أشكبل اَ٠زبط انفُٔ ٙانًٕاد ا٠ع٣يٛخ.
 4ـ البيخ دٔس نهبجبعخ .
 5ـ اَزبط ٔرصُٛع ٔرغًٛع اٞدٔاد ٔانًًٓبد ان٣صيخ نَٟكبخ انًز ٕسح.
 6ـ خذيبد ا٠ع٣و ٔانذعبٚخ ٔانع٣لبد انعبيخ.
 7ـ البيخ انًعبست انذائًخ نهكش بد انعبنًٛخ ٔانًؾهٛخ انًُزغخ ٞعٓضح ركُٕنٕعٛب ا٢رصبل ٔاَ٠زبط ا٠ع٣ي.ٙ
 8ـ البيخ انفُبدق ٔانًُكآد انغٛبؽٛخ ٔانًؾ٣د انزغبسٚخ انز ٙرخذو انًُبمخ انؾشح.
 9ـ انخذيبد انجُكٛخ طجمب نهمٕاَ ٍٛانًُ ًخ نزنك.
 10ـ يب ٚزى انًٕاـمخ عه ّٛيغزمج ٣يٍ سئٛظ يغهظ انٕصساء.
ب) الضْاتظ:
 1ـ ٚ ٢غٕص انزشخٛة ثبنعًم ثبنًُبمخ انؾشح نمُٕاد راد صاجؽخ دُٛٚاخ أٔ طبئفٛاخ أٔ ؽضثٛاخ أٔ راذعٕ نهغاُظ أٔ
نهعُؿ.
 2ـ رهزضو انكش بد انزٚ ٙشخة نٓب ثبنعًم ـ ٙانًُبمخ انؾشح ثًٛضبق انكشؾ ا٠ع٣ي. ٙ
 3ـ ٚ ٢غٕص نهًشخة نّ انزُبصل عٍ انزشخٛة انًًُٕػ نّ نهؽٛش ا ٢ثًٕاـمخ انغٓخ انًخزصخ.
 4ـ ٚشاعٗ عُذ انمٛى ثؤعًبل انزٕصٚع ٔانزكفٛش نجش انجشايظ ٔانخذيبد أٌ رزى عجش انكش بد انًشخة نٓب ثزنك.
 5ـ ٚشاعٗ عُذ انجذ ـ ٙانبهجبد انًمذيخ ٠لبيخ انًكشٔعبد فبٚخ ٔي٣ئًخ سأط انًبل نهُكبط انًبهٕة يضأنزّ
ثؾٛش ٚ ٢مم سأط انًبل انًصذس َٞكبخ ثش انمُإاد انًزخصصاخ عًاب ٚعابدل  20يهٛإٌ عُٛاّ يصاشٚب ٔراضداد
انٗ يب ٚعبدل  30يه ٌٕٛعُ ّٛيصش٘ نهمُٕاد انعبيخ ٔ ،رناك ـًٛاب عاذا انكاش بد ا٢لزصابدٚخ ٔشاش بد انزغإٚك
ٔشش بد اَ٠زشَذ " .
ّح٘ث إى الوعررااد هري الٌدرْ عابنفخ انجٛابٌ ـاؤٌ انفماشح انضبَٛاخ ياٍ انًابدح أٞنا ٙياٍ انمابٌَٕ سلاى  13نغاُخ
 1979ثكاااؤٌ ارؾااابد ا٠راعاااخ ٔانزهٛفضٚااإٌ انًعاااذل ثبنمااابٌَٕ سلاااى  223نغاااُخ  1989لاااذ َبطاااذ ثبرؾااابد ا٠راعاااخ
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ٔانزهٛفض ٌٕٚا٠ششاؾ ٔانشلبثخ عهٗ انًٕاد انًغًٕعخ ٔانًشئٛخ انز ٙرجضٓب أعٓضح ا٢رؾبد ٔ ،رخضع نشلبثزّ م يب
رُزغّ انكش بد انًًهٕ خ نٓبٔ ،رضع انٓٛئخ انمٕاعذ انًُ ًخ نٓزِ انشلبثخ ٔ ،ؽذدد الوادج ال اً٘ح يٍ انمبٌَٕ راراّ
أْذاؾ ا٢رؾبد ثؤَّ ٓٚذؾ انٗ رؾمٛك سعبنخ ا٠عا٣و ا٠راعا ٙانًغإًع ٔانًشئا ،ٙعٛبعاخ ٔرخبٛباب ٔرُفٛازا ،ـاٙ
اطبس انغٛبعخ انعبيخ نهًغزًع ٔيزبهجبرّ ا٠ع٣يٛخ  ،اخزا ثؤؽذس يب رصم انٛاّ ربجٛمابد انعهاى انؾاذٚش ٔربٕساراّ
ـ ٙيغب٢د رٕ ٛؿ ا٠ع٣و انًشئٔ ٙانًغًٕع  ،نخذيخ انًغزًع ٔثهٕغ أْذاـّ ٔ ،أَاّ ـا ٙعاجٛم رناك ٚعًام عهاٗ
رؾمٛك أؼشات يزعذدح يُٓب أداء انخذيخ ا٠راعٛخ انًغًٕعخ ٔانًشئٛخ ثبنكفبءح انًبهٕثخً ٔ ،بٌ رٕعٓٓٛب نخذياخ
انكعت ٔانًصهؾخ انمٕيٛاخ ،ـا ٙاطابس انماٛى ٔانزمبنٛاذ اٞصاٛهخ نهكاعت انًصاش٘ٔ ،ـماب نهًجابدة انعبياخ انزاَ ٙاة
عهٓٛب انذعزٕس ٔ ،انعًم عهٗ َكاش انضمبـاخٔ ،ا٠عآبو ـا ٙثُابء اَ٠غابٌ ؽضابسٚبٔ ،انعًام عهاٗ رًبعاك اٞعاشح ،
ٔربٕٚش ا٠ع٣و ا٠راعٔ ٙانزهٛفضٚإَٔ ،ٙا٢نزاضاو ثابنمٛى انذُٛٚاخ ٔاٞخ٣لٛاخ ـا ٙانًإاد ا٠راعٛاخ َٔ ،بطاذ انفماشح
ال ال ح هي الوادج الساتؼح ياٍ انمابٌَٕ انًكابس انٛاّ ثًغهاظ أيُابء ا٢رؾابد أٌ ٚزخاز ياب ٚهاضو ياٍ انماشاساد نزؾمٛاك
أؼشا ااّ ٔـمااب ٞؽكاابو انماابٌَٕٔ ،نااّ عهااٗ ٔعااّ انخصاإه ٔ ااع يٛضاابق شااشؾ نهعًاام ا٠ع٣ياا ٙـاا ٙا٠راعااخ
انًغًٕعخ ٔانًشئٛخ ٔأخ٣لٛبد انشعابنخ ا٠راعٛاخٔ ،رؾذٚاذ أعاهٕة ا٢نزاضاو ثٓازا انًٛضابق ّ ،أّجرة صرساز هجلرط
إدازج الوٌاقح الحسج الؼاهح اإلػةه٘ح تودٌٗح العرادض هري أكررْتس زصرن  1/4ـ  2000الدرادز تجلعررَ الوٌؼقردج
فٖ  2000/9/17الوؼرورد هحضرسُا هري زئر٘ط هجلرط الرْشزاء فرٖ  2000/9/25ثكاؤٌ انًٕاـماخ عهاٗ رؾٕٚام
يكشٔع انكاش خ ا نًصاشٚخ نٟلًابس انصاُبعٛخ لَبٚام عابدو نهعًام ثُ ابو انًُابطك انؾاشح ثبنًُبماخ انؾاشح انعبياخ
ا٠ع٣يٛخ ثًذُٚخ انغبدط يٍ أ زٕثش عهٗ انكش خ ٔانًكشٔعبد انعبيهخ ثزهك انًُبمخ ا٢نزضاو ثبنضٕاثظ انخبصاخ
ثبنًٕاـمخ عهٗ اَٞكبخ انزاٚ ٙغاًؼ ثًضأنزٓاب داخام انًُبماخ ٔانصابدس ثكاؤَٓب لاشاس انًغهاظ سلاى 1/2ـا، 2000
ٔا٢نزضاو ثضٕاثظ انعًم ٔيٛضبق انكشؾ ا٠ع٣ي ٙانزٚ ٙمشْب يغهظ اداسح انًُبمخ  ٔ ،زنك ا٢نزضاو ثكبـخ أؽكبو
صاًْى ضواًاخ ّحْافص اتظر واز الدادز تالقاًْى زصرن  8لعرٌح ّ 1997تئحررَ الرٌا٘رٗرح ٔ٢ئؾاخ َ ابو انعًام
داخم انًُبطك انؾشح ٔانمشاساد انز ٙرصذس يٍ يغهظ اداسح انٓٛئخ ٔانًزعهمخ ثبنًُبطك انؾشح ًب أٌ انًبدح ل56و
يٍ لبٌَٕ ًبَبد ٔؽٕاـض ا٢عزضًبس انصبدس ثبنمابٌَٕ سلاى  8نغاُخ  1997لاذ لاشسد نهغٓابد انًُإط ثٓاب ياُؼ
رااشاخٛة البيااخ انًكااشٔعبد ٔيجبشااشح انُكاابط ٔـمااب ٞؽكاابو رنااك انماابٌَٕ انؾااك ـاا ٙانزفزااٛش عهااٗ انًكااشٔعبد
انًشخة ثٓب ربجٛمب ٞؽكبيّ ٔرنك نهزؤ ذ ياٍ ا٢نزاضاو ثكاشٔط انزاشخٛة ٔا٢نزاضاو ثؤؽكابو انزكاشٚعبد انًُ ًاخ
نًجبششح أٔعّ َكبطٓب ٔ ،ارخبر ا٠عشاءاد ان٣صياخ عُاذ يخبنفاخ ْازِ انكاشٔط ٔاٞؽكابو عهاٗ انُؾإ انًُصإه
عه ّٛـْ ٙزِ انزكشٚعبد ّ ،ألصهد الوادج  )63يٍ انمبٌَٕ انغٓبد ا٠داسٚخ ـ ٙؽبنخ يخبنفخ انًكشٔع  ٘ٞيٍ
أؽكبو انمٕأَ ٍٛانهٕائؼ ٔانمشاساد ثبرخبر اعشاء اَزاس انًغزضًش ثبصانخ أعجبة انًخبنفخ ـ ٙيذِ ٚؾذدْب اَ٠زاس ـٙ
ٕء ؽغى انًخبنفخ ٔطجٛعزٓب يع اخببس انٓٛئخ ثبنًخبنفخ ٔثبنًذح انًؾذدح ـْ ٙزا اَ٠ازاس ـابرا اَمضاذ ْازِ انًاذح
دٌٔ اصانخ انًخبنفاخ ابٌ نهٓٛئاخ اصاذاس لاشاس يغاجت ثبٚمابؾ َكابط انًكاشٔع ٔ ،ؽاذدد الورادج  )1هري الةئحرح
الرٌا٘رٗح لقاًْى ضرواًاخ ّحرْافص اتظرر واز الوشراز إل٘رَ الدرادزج تقرساز زئر٘ط هجلرط الرْشزاء زصرن 1247
لعٌح  2004يغب٢د يضأنخ انُكبط ٔيُٓب يغبل انجُٛاخ اٞعبعاٛخ اناز٘ رضاًٍ البياخ أٔ اداسح ٔركاؽٛم ٔصاٛبَخ
يؾببد ٔشجكبد ا٢رصب٢د انغاهكٛخ ٔان٣عاهكٛخ ٔاٞلًابس انصاُبعٛخ ثعاذ انؾصإل عهاٗ راشخٛة ياٍ انغٓابد
انًعُٛخ ٔـمب نهمٕاَ ٍٛانًعًٕل ثٓاب ٔٚ ٢كاًم رناك ا٠راعاخ ٔانزهفضٚإٌّ " ......أّجثرد الورادج  )16هري الةئحرح
انزُفٛزٚخ انًكبس انٓٛب عهٗ سئٛظ انٓٛئخ انعبيخ ن٣عزضًبس ٔانًُبطك انؾشح اصذاس لشاس ثذنٛم َٕعٗ نكم َكبط يٍ
اَٞكبخ انزا ٙركاًهٓب انًغاب٢د انًُصإه عهٓٛاب ـا ٙانًابدح ل1و ياٍ ان٣ئؾاخٚ ،زضاًٍ ثٛبَابد يُٓاب لانضإاثظ
انعبيخ ٔانخبصخ نًًبسعخ انُكابط انُإعً ، (ٙاب أّجثرد الورادج  )20هري الةئحرح الرٌا٘رٗرح انًكابس انٓٛاب عهاٗ
انًغزضًش أٌ ٚشـك ثبهت انؾصٕل عهٗ انزشخٛة رعٓذ ثبنزضاو انكش خ أٔ انًُكؤح ثكبـخ انضإاثظ ٔا٢شازشاطبد
ٔا٠عشاءاد ٔانزكشٚعبد انز ٙرُ ى َكبطٓب ّ ،أّجثد الوادج  )40هي الةئحح الرٌا٘رٗح رارٓب عهٗ يغهظ اداسح
انٓٛئخ ـا ٙؽبناخ يخبنفاخ انًكاشٔع ٞؽكابو لابٌَٕ اًبَبد ٔؽإاـض ا٢عازضًبس ٔ٢ئؾزاّ انزُفٛزٚاخ أٔ عاذو ا٢نزاضاو
ثبنكشٔط ٔانضإاثظ انًماشسح ارخابر أٚاب ياٍ ا٠عاشاءاد انزبنٛاخ ثعاذ انزؾماك ياٍ اسركابة انًكاشٔع نهًخبنفاخ ٔـماب
نبجٛعزٓب ٔعغبيزٓب ٔيذٖ ا ٞشاس انُبرغخ عُٓب:
لأو اٚمبؾ رًزع انًكشٔع ثبنضًبَبد ٔانؾٕاـض.
لةو رمصٛش يذح رًزع انًكشٔع ثبنضًبَبد ٔانؾٕاـض.
لعـو آَبء رًزع انًكشٔع ثبنضًبَبد ٔانؾٕاـض ،يع يب ٚزشرت عهٗ رنك ياٍ اصابس ثبنُغاجخ نهماشاساد ٔانزاشاخٛة
انصبدسح نهًكشٔع  ،كوا أجاشخ الوادج  )88هي الةئحح الرٌا٘رٗح انًكبس انٓٛب نهٓٛئخ ـ ٙؽبنخ يخبنفاخ انًكاشٔع
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ٞؽكبو انمبٌَٕ أٔ ان٣ئؾخ أٔ ٢ئؾاخ َ ابو انعًام أٔ شاشٔط انزاشخٛة أٔ انماشاساد انزا ٙرصاذسْب ٔ ،لاؿ َكابط
انًكشٔع نًاذح يؾاذدح أٔ انؽابء انزاشخٛة انصابدس نهًكاشٔع ثؾغات عغابيخ انًخبنفاخ ٔ اشٔؾ اسركبثٓاب ٔياذٖ
ا ٞشاس انز ٙرصٛت ا٢لزصبد انمٕئ ،ٙرنك ارا نى ٚمى انًكشٔع ثبصانخ انًخبنفخ خ٣ل انًذح انزا ٙرؾاذدْب انٓٛئاخ
ٔؽٛش إى هجلط إدازج الوٌاقح الحسج الؼاهح اإلػةه٘ح تودٌٗح العادض هي أكررْتس صرد أحردز تجلعررَ الوٌؼقردج
ترررازٗ  2000/9/17القررساز زصررن  1/2ـ  )2000تالوْافقررح ػلررٔ ضررْاتظ الوْافقررح ػلررٔ األًشرراح انزااٚ ٙغااًؼ
ثًضأنزٓب داخم انًُبما خٔ ،انزا ٙرضاًُذ اَٞكابخ انزاٚ ٙغاًؼ ثًضأنزٓاب داخام انًُبماخ ٔ ،يُٓاب انجاش انفضابئٙ
انزهٛفضٔ َٕٙٚا٠راعأ ٙانًعهٕيابر ٙعجاش اٞلًابس انصاُبعٛخ ٔ ،رؤعاٛظ انمُإاد انفضابئٛخ انزهٛفضَٕٛٚاخ ٔا٠راعٛاخ
ٔانًعهٕيبرٛخ ثكبـخ إَٔاعٓب ٔ ،اَزبط انًصُفبد ا٠راعٛخ ٔانزهٛفضَٕٛٚاخ ٔاٞعًابل انغاًُٛبئٛخ ٔ بـاخ أشاكبل اَ٠زابط
انفُٔ ٙانًٕاد ا٠ع٣يٛخ ٔ ،ؼٛشْب ً ،ب رضًُذ انضٕاثظ ان٣صيخ نًضأناخ انُكابط داخام انًُبماخ ٔانزا ٙشاًهذ
عذو عٕاص انزشخٛة ثبنعًام ثبنًُبماخ انؾاشح نمُإاد راد صاجؽخ دُٛٚاخ أٔ طبئفٛاخ أٔ ؽضثٛاخ أٔ راذعٕ نهغاُظ أٔ
نهعُااؿ ٔ ،انزااضاو انكااش بد انزاٚ ٙااشخة نٓااب ثبنعًاام ـاا ٙانًُبمااخ انؾااشح ثًٛضاابق انكااشؾ ا٠ع٣يااً ، ٙااب ؽااذدد
انضٕاثظ انخبصخ ثُ بو عًم يكشٔعبد ا٢رصبل عجش يؾببد ا٠راعخ انزهٛفض ٌٕٚانفضابئٛخ ـا ٙانًُبماخ انؾاشح
انعبيخ ا٠ع٣يٛخ انزضاو انمُٕاد انزهٛفضَٕٛٚخ انفضبئٛخ ثًشاعبح يغًٕعخ يٍ انًجبدة يُٓب  ،ا٢نزضاو ثًٛضبق انكشؾ
ا٠ع٣ئ ، ٙا٢نزضاو ثبنًٕ ٕعٛخ ٔ ،عذو َكش أٔ اراعخ انٕلابئع يكإْخ أٔ يجزإسح ٔ ،رؾاش٘ انذلاخ ـا ٙرٕصٛاك
انًعهٕيبد ٔـ ٙانعشت انًزٕاصٌ ناٝساء ٔ ،اؽزاشاو خصٕصاٛخ اٞـاشاد ٔ ،عاذو ارٓابو اٞـاشاد أٔ انًئعغابد أٔ
انزكٓٛش ثٓى أٔ ركٕ ّٚعًعزٓى ثاذٌٔ دنٛام ٔ ،ا ٢نزاضاو ثًاب رٕعجاّ انزكاشٚعبد ياٍ انًؾبـ اخ عهاٗ ؽمإق انؽٛاش ،
ٔيشاعبح ؽمٕق انًهكٛخ ـًٛب ٚجش يٍ يٕاد ٔ ،ا٢نزضاو ثُكش ٔاراعخ انشد ٔانزصؾٛؼ عهٗ يب ٔسد ر شِ يٍ انٕلبئع
أٔ عااجك َكااشِ أٔ اراعزااّ ٔ ،عااذو رُاابٔل يااب رزاإ ِ٢عااهببد انزؾمٛااك ٔانًؾب ًااخ ثًااب ٚاائصش ـاا ٙعااٛش انزؾمٛااك أٔ
انًؾب ًخ أٔ ثًب ٚئصش ـ ٙيشا ض يٍ ٚزُبٔنٓى انزؾمٛك أٔ انًؾب ًخ .
ّح٘ررث إى ه٘ رراق الشررسم اإلػةهررٖ الؼستررٖ الوؼروررد هرري هجلررط ّشزاء اإلػررةم الؼررسب توْجررة صررسازٍ زصررن
ق 294/ـ دع 40/ـ ّ )2007/6/20الواثق ػلٔ الوٌاقح الحسج الؼاهح اإلػةه٘رح تودٌٗرح العرادض هري أكررْتس
لااذ َصااذ ـاا ٙانًاابدح ال اهٌررح يُااّ عهااٗ ٔعاإة ا٢نزااضاو ثبنًٕ اإعٛخ ٔاٞيبَااخ ٔ ،ـاا ٙانًاابدح الراظررؼح يُااّ عهااٗ
ا٢نزضاو ثبنصذق ٔرؾش٘ انذلخ ٔا٢نزضاو ثزصٕٚت أٚخ أخببء ٔ ،ـ ٙانًبدح ال اً٘ح ػشسج يُّ عهٗ يشاعبح أصإل
انؾٕاس ٔاداثّ ٔثخبصخ يب ٚعشت أٔ ٚزاع عهٗ انٕٓاء يجبششح ٔ ،ـ ٙانًبدح ال اهعح ػشس عهٗ ركغٛع اْ٢زًابو
انغًاابْٛش٘ ثبنشٚب ااخ ثبعزجبسْااب ٔاؽااذح يااٍ انعٕاياام انشئٛغااٛخ ـاا ٙانُٓاإت ثبنصااؾخ انجذَٛااخ ٔانُفغااٛخ نهًغزًااع
ٔانؾشه عهٗ رُمٛخ ا٠ع٣و انشٚب  ٙيٍ أٚخ شٕائت رعكظ أٔ رئعظ َضعابد انزعصات ٔانزؾٛاض ٔ ،انغاع ٙاناٗ
رًُٛخ انشٔػ انشٚب ٛخ ـ ٙانًُبـغخ ٔ ،ـ ٙالوادج الؼشسّى أٔعت انًٛضبق شٔسح انزًٛٛاض ثا ٍٛانًإاد ا٠ع٣يٛاخ
ٔانًٕاد ا٠عَٛ٣خ ٔ ،انزضاو ْزِ اٞخٛشح ثؤخ٣لٛابد انًغزًاع انعشثأ ، ٙـا ٙالورادج الحادٗرح ّالؼشرسّى ثاب٢نزضاو
ثبنمٛى انذُٛٚخ ٔاٞخ٣لٛخ نهًغزًع انعشث. ٙ
ّح٘ث إى ّث٘قح "هثادئ ذٌظ٘ن الثث ّاتظرقثاب الاضائٖ اإلذاػٖ ّالرلاصًْٖٗ فٖ الوٌاقح الؼست٘ح الوؼرود هري
هجلرط ّشزاء اإلػرةم الؼرسب توْجرة صرسازٍ زصرن ق 294/ـ دع 40/ـ ّ )2007/6/20الواثرق ػلرٔ الوٌاقرح
الحسج الؼاهح اإلػةه٘ح تودٌٗح العادض هي أكرْتس لذ رضًُذ ـ ٙانجُٕد هي الساتغ إلٔ الراظغ الرصاهاخ ْٛئابد
انجش ٔيمذيٕ خذيبد انجش انفضبئٔ ٙاعابدح انجاش انفضابئ ، ٙـؤنضياذ انٕصٛماخ ـا ٙالثٌرد الساترغ يُٓاب ْٛئابد انجاش
ٔيمذيٕ خاذيبد انجاش انفضابئٔ ٙاعابدح انجاش انفضابئ ٙثًشاعابح لٕاعاذ عبياخ يُٓاب ل عَٛ٣اخ ٔشافبـٛخ انًعهٕيابد
ٔؽًبٚخ ؽك انغًٕٓس ـا ٙانؾصإل عهاٗ انًعهٕياخ انغاهًٛخ ـ ؽًبٚاخ ؽمإق ٔيصابنؼ يزهما ٙخاذيبد انجاش ـ عاذو
انزؤصٛش عهجب عهٗ انغهى ا٢عزًبعٔ ٙانٕؽذح انٕطُٛخ ٔانُ بو انعبو ٔاٜداة انعبياخ و ٔ ،رضاًٍ الثٌرد ال راهط ياٍ
انٕصٛمخ انزضاو ْٛئبد انجش ٔيمذيٕ خذيبد انجش انفضابئٔ ٙاعابدح انجاش انفضابئ ٙثزبجٛاك يعابٛٚش ٔ إاثظ عبياخ
عهٗ انًصُفبد انزٚ ٙزى ثضٓب يُٓب ل ا٢نزضاو ثبؽزشاو ؽشٚخ انزعجٛش ٔاؽزشاو ؽشٚبد اٜخشٔ ٍٚؽمٕلٓى ٔ ،ا٢نزضاو
ثؤخ٣لٛبد يُٓخ ا٠ع٣و و ً ،ب رضًٍ الثٌد العادض هي الْث٘قح انًكبس انٓٛب انزضاو ْٛئبد انجش ٔيمذيٕ خذيبد
انجش انفضبئٔ ٙاعبدح انجش انفضبئ ٙثزبجٛك ٕاثظ انعًم ا٠ع٣ي ٙـ ٙشؤٌ م انًصُفبد انزٚ ٙزى ثضٓاب ٔيُٓاب
ل اؽزااشاو شايااخ اَ٠غاابٌ ٔؽماإق اٜخااش ـاا ٙاام أشااكبل ٔيؾزٕٚاابد انجااشايظ ٔانخااذيبد انًعشٔ ااخ ـ ٔاؽزااشاو
خصٕصٛخ اٞـشاد ٔا٢يزُبع عٍ اَزٓب ٓب ثاؤ٘ صإسح ياٍ انصإس ـ ٔيشاعابح أعاهٕة انؾإاس ٔاداثاّ ٔ ،اؽزاشاو
ؽك اٜخش ـ ٙانشد و ٔ ،رضًٍ الثٌد ال اهي هي تٌْد الْث٘قح رارٓب انزضاو ْٛئبد انجش ٔاعابدح انجاش انفضابئ ٙـاٙ
شؤٌ يب ٚزى ثضّ يٍ يٕاد اعَٛ٣خ ثب٢نزضاو ثبنزُٕ ّٚانصشٚؼ عٍ انًبدح ا٠عَٛ٣خ ـ ٙثذاٚزٓب َٔٓبٚزٓب ٔ ،ـصهٓب عٍ
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انًبدح انجشايغٛخ ـصٔ ٣ا ؾب ٔ ،ا ٓبس هًخ اع ٌ٣عهٗ َؾٕ ٔا ؼ ٔيزٕاصم ـ ٙا٠عا ٌ٣اناز٘ ٚعاشت ـاٙ
صٕسح ثشَبيظ ٔ ،رضًٍ الثٌد ال اًٖ ػشس يٍ انٕصٛمخ ـ ٙانفمشح ل3و أَّ " ٔـ ٙعًٛع اٞؽٕال ٔيزٗ يب سصذد
انغهببد انًخزصخ ثبنذٔنخ انعضٕ انز ٙيُؾاذ انزاشخٛة أٔ راى اث٣ؼٓاب ثاؤ٘ يخبنفاخ ٞؽكابو انمابٌَٕ اناذاخه ٙأٔ
اٞؽكبو انٕاسدح ثٓزِ انٕصٛمخ  ،ـبَّ ٚؾك نٓاب عاؾت راشخٛة انًخابنؿ أٔ عاذو رغذٚاذِ أٔ اٚمبـاّ نهًاذح انزا ٙرشاْاب
يُبعجخ "
ومن حٌ إنه استخالصا من النصوص المتقدمة ؛ فإن الة ا الوحٌدة صاحبا االختصاص فً شأن التارخٌص
للمشااروعات بمزاولااا نشاااط البااث الفضااائً بالمنطضااا الحاارة العامااا اإلعبلمٌااا هااً ال ٌئااا العامااا لبلسااتثمار
والمناطق الحرة ،ف ً التً تضع السٌاسا التً تسٌر علٌ ا المناطق الحرة ،وتضع اللوائح والنظم البلزما إلدارة
المناطق الحرة وشروط مانح التاراخٌص ،كماا أن اا الة اا التاً تتاولى إصادار التارخٌص الن اائً ،وكاذلك ف اً
الة اا التاً ل اا الحاق فاً التفتاٌص علاى المشاروعات المارخص ب اا تطبٌ ًضاا ألحكاماه وذلاك للتأكاد مان االلتازام
بشروط الترخٌص وااللتزام بأحكام التشرٌعات المنظما لمباشرة أوةه نشاط ا ،واتخاذ اإلةراءات البلزماا عناد
مخالفا هذه الشروط واألحكام على النحو المنصوص علٌه فى هذه التشرٌعات.
ومن ثم فعند مخالفة المشروع ألي من أحكام الضوانٌن واللوائح والضرارات تكاون للة اات اإلدارٌاا ذات الصالا
بالترخٌص ،المنطضا الحرة العاما اإلعبلمٌا ،إنذار المستثمر بإزالا أسباح المخالفا فاً مادة تحاددها فاً اإلناذار
فً ضوء حةام المخالفاا وطبٌعت اا ،وعلٌ اا إخطاار ال ٌئاا بالمخالفاا وبالمادة المحاددة فاً هاذا اإلناذار ،وعندئاذ
ٌنت ً دورهاا تمامًاا لٌكاون التصار الن اائً بإصادار ارار بو ا نشااط الشاركا المخالفاا مان عدماه أو إلغااء
الترخٌص من عدمه لل ٌئا وحدها دون غٌرها ،وبالتالً فإذا انضضت المدة المحددة باإلناذار دون إزالاا المخالفاا
كان لل ٌئا أن تم ل المستثمر لمدة أخرى تحددها فإذا لم ٌضم المشروع بإزالا المخالفا خبلل المادة التاً تحاددها
ال ٌئا كان ل ا إصدار رار مسبح بإٌضا نشااط المشاروع لمادة محاددة ،أو إلغااء التارخٌص الصاادر للمشاروع
بحسح ةساما المخالفا وظرو ارتكاب ا ومدى األضرار التً تصٌح اال تصاد الضومً ،كما كان لمةل إدارة
ال ٌئا إٌضا أو تضصٌر أو إن اء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز ،مع ما ٌترتح علاى ذلاك مان آثاار بالنسابا
للضرارات والتراخٌص الصادرة للمشروع.
ومن حٌ أن من المبادئ المسلمة أن الترخٌص الصادر من ة ا اإلدارة  ،إنما هو تصر إدراى ٌتم بالضرار
الصادر بمنحاه  ،و هاو تصار مي ات بطبٌعتاه ابال للساحح أو التعادٌل فاً أي و ات متاى ا تضات المصالحا
العاما ذلك و ٌضع هذا السحح أو التعدٌل غٌر ابل لئللغااء متاى تام وفضاا ً لمضتضاٌات المصالحا و لام ٌكان مشاوبا ً
بعٌح إساءة استعمال السالطا و ساواء فاً ذلاك أكاان التارخٌص مضٌاداً بشاروط أو محادداً بأةال  ،فاالترخٌص ال
ٌكسح صاحبه أى حق ٌمتنع معه على اإلدارة سحبه أو إلغاايه أو تنظٌماه أو الحاد مناه طبضاا ً لسالطت ا التضدٌرٌاا
وفض اا ً لواةبااات المصاالحا العامااا و بغٌاار تعس ا  " .فننً هننذا المعنننى الطعننن رقننم  417لسنننة 9ق.ع – جلسننة
"1964/1/25
ومن حٌ أن المستقر علٌه إن الترخٌص لؤلفراد باالنتفاع بةزء من المال العام ٌختل فً ماداه و فٌماا ٌخولاه
للفرد من حضوق على المال العام بحسح ما إذا كان هذا االنتفاع عادٌا أو غٌر عاادى و ٌكاون االنتفااع عادٌاا إذا
كان متفضا مع الغر األصلً الذي خصاص الماال مان أةلاه كماا هاو الشاأن بالنسابا إلاى أراضاى الحٌاازات و
أراضى األسواق العاما و ما ٌخصص من شاطئ البحر أل امه الكبائن و الشالٌ ات و ٌكون االنتفاع غٌر عادى
إذا لم ٌكن متفضا مع الغر األصلً الذي خصص له المال العام كاالترخٌص بشاغل الطرٌاق العاام بااألدوات و
الم مات و األكشاك ففً االنتفاع غٌر العادي ٌكون الترخٌص لؤلفراد باستعمال ةزء مان الماال العاام مان بٌال
األعمال اإلدارٌا المبنٌا على مةرد التسامح و ٌكون االختصاص بمنحه عادة لة اات الشارطا و تتمتاع اإلدارة
بالنسبا إلى هذا النوع من االنتفاع بسلطا تضدٌرٌا واسعا فٌكون ل ا إلغاء الترخٌص فً أي و ت بحسح ما تراه
متفضااا مااع المصاالحا العامااا  ،باعتبااار أن المااال لاام ٌخصااص فااً األصاال لمثاال هااذا النااوع ماان االنتفاااع و أن
الترخٌص باستعماله على خبل هذا األصل عار و مو وت بطبٌعته و من ثم اببل لئللغاء أو التعدٌل فً أي
و ت لدواعً المصلحا العاما  .أما إذا كان المال د أعد بطبٌعته لٌنتفع به األفراد انتفاعا خاصا بصافا مساتضرة
و بشروط معٌنا فاإن التارخٌص باه ٌاتم مان الة اا اإلدارٌاا المناوط ب اا اإلشارا علاى الماال العاام و ٌصاطب
الترخٌص فً هذه الحالا بصبغا العضد االدارى و تحكمه الشروط الواردة فٌه و الضواعد الضانونٌا التً تانظم هاذا
النوع من االنتفاع و هً ترتح للمنتفع على المال العام حضو ا تختل فى مداها و وت ا بحسح طبٌعا االنتفاع و
طبٌعا المال المضررة علٌه على أن ا فى ةملت ا تتسم بطابع من االستضرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخٌص
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أما إذا لم تكن ثما مدة محددة فأن هذه الحضوق تبضى ما بضى المال مخصصا للنفع العام و بشرط أن ٌضاوم المنتفاع
بالوفاء بااللتزامات الملضاة على عاتضه و تلتازم اإلدارة بااحترام حضاوق المارخص لاه فاً االنتفااع وال ٌساو ل اا
إلغاااء التاارخٌص كلٌااا أو ةزئٌااا طالمااا كااان المنتفااع ائمااا بتنفٌااذ التزاماتااه و ذلااك مااا لاام تضاام اعتبااارات متعلضااا
بالمصلحا العاما تضتضى إن اء تخصٌص الماال ل اذا الناوع مان االنتفااع و دون أخابلل بماا للة اا اإلدارٌاا مان
حضوق فً اتخاذ اإلةراءات التً تكفل صٌانا األمن و لو تعار ذلك مع مصلحا المنتفعٌن ".فنً هنذا المعننى
الطعن رقم  1362لسنة 10ق.ع – جلسة "1966/11/26
وٌؤخذ من ذلك إن سلطة اإلدارة فً سحب أو إلغاء الترخٌص إنمنا تتحندد فنً ضنوء منا تقندرع منن اعتبنارات
جدٌه تتعلق بتحقٌق ا لمصلحة العامة شنرٌطة أن تكنون تلنك االعتبنارات قابمنة علنى أسنباب صنحٌحة وواقعٌنة
ومستخلصة من وقابع مادٌة ثابتة تجعل من استمرار الترخٌص ٌشكل إضرارا بالصالح العام
فشرط المصلحة العامة هو شرطا جوهرٌا مكون إلرادة الة ا اإلدارٌا فٌما تةرٌه من تصرفات انونٌا متعلضا
بالم ال العام ف و بتلك الصفا ٌعد شرط بضاء ووةود لتلك التصرفات من حٌاث الصاحا والابطبلن ف او باذلك ٌعاد
عماد ما تةرٌه اإلدارة من تصرفات بوصف ا مفوضا بإةراء تلك التصرفات .
وال ٌقتصر ذلك المعنى على ما تجرٌه الجهات اإلدارٌة من تصنرفات تندخل فنً مضنمون العقنود اإلدارٌنة إنمنا
ٌنسحب هذا األثر أٌضا إلى ما تصدرع من قرارات إدارٌة تتعلق بإدارة المرافق والتصرف فٌها ومنهنا بنالطبع
قرارات الترخٌص
فننالقرارات اإلدارٌننة هااً األعمااال الضانونٌااا التااً تتاادخل اإلدارة بواسااطت ا ب ااد تنظااٌم الحٌاااة داخاال المةتمااع
تحددها فاً ذلاك غاٌاا اسامً تتمثال فاً تحضٌاق المصالحا عاماا وتتمٌاز هاذه الضارارات بكون اا وساٌلا تساتعمل ا
انطبل ا من إرادت ا المنفردة حٌث تضوم بسن أعماال بمحا إرادت اا تترتاح علٌ اا حضاوق وواةباات وال ٌتطلاح
دخول ا حٌز التنفٌذ رضا األفراد أو الةماعات المعنٌاا ب اا ونظارا لكون اا تضاوم علاى أساا ماا ٌخولاه التشارٌع
لئلدارة من صبلحٌات غٌر مألوفا فً الضانون العادي .
بٌد أن أوجه تحقٌق ذلك األمر ال ٌنحصر فضط فً تلك االمتٌازات التً تعطى لئلدارة حرٌاا فاً التضادٌر بمعناى
اختٌارهااا فالمصاالحا العامااا ااد تضتضااى تاادخل ا ماان عدمااه وفااى حالااا تاادخل ا وفااق اى الوسااائل أال تحٌااد عاان
االشتراطات التً ألزم ا ب ا ا لضانون وهى ٌود صد ب ا المشرع الحد من حرٌا اإلدارة وسالطات ا وباٌن حضاوق
وحرٌات اإلفراد وبالتالً فالضرارات اإلدارٌا خاضعا للسلطا التضدٌرٌا واالختصاص المضٌد اللتان ٌةح التوفٌاق
بٌن ما لتحضٌق الصالح العام .
وٌجمع النقد فً هذا الخصوص انه ال ٌوةد رار أدارى تنفرد اإلدارة بتحدٌد وتضدٌر مةمل عناصره بال هنااك
بع الةوانح التضدٌرٌا المختلفا بااختبل موضاوع الضارارات اإلدارٌاا الخاضاعا لر اباا وتضادٌر الضضااء ألناه
ٌخشى أن تتةاوز اإلدارة حدودها فتتةاوز فً استخدام امتٌازات ا لغٌار صاالح اسات دا المصالحا العاماا وهناا
بات من الضرورة مرا با نشاط اإلدارة حتى ال تنصر عن حدود سلطات ا ومن ثم فان واةاح الضاضاً أٌضاا
أن ٌحرص كل الحرص أن تست د اإلدارة من وراء تصرفات ا است دا تحضٌق المصلحا العاما وٌكمن شرط
المصلحا العاما بالنسبا للضرار االدارى فً ركن الغاٌا .
وركن الغاٌة مان الضارار اإلداري ٌعار بأناه " الهندف النذي ٌسنعى هنذا القنرار إلنى تحقٌقنه والغاٌنة عنصنر
نفسننً داخلننً لنندى مصنندر القننرار " وغاٌااا الضاارارات اإلدارٌااا كافااا تتمثاال فااً تحضٌااق المصاالحا العامااا
للمةتمع،فإذا انحرفت اإلدارة فً استعمال سلطت ا هاذه بإصادار ارار لتحضٌاق أهادا تتعاار ماع المصالحا
العاما فإن راراها ٌكون مشوبا ً بعٌح إساءة استعمال السلطا أو االنحارا ب اا ،وٌعاد هاذا العٌاح مان أساباح
الطعن باإللغاء التً ترد على الضرار االدارى واألصل أن كل رار إداري ٌست د تحضٌاق المصالحا العاماا،
وٌفتر فٌه ذلك وعلى من ٌدعً خبل ذلاك اإلثباات وعٌاح االنحارا بالسالطا أو الغاٌاا عٌاح صادي أو
عمدي ٌتعلق بنٌا مصدر الضرار الذي ٌةح أن ٌكون سًء النٌا ٌعلم أنه ٌسعى إلى غاٌاا بعٌادة عان المصالحا
العاما أو غٌر تلك التً حددها الضانون .وألن هذا العٌح ٌتصل بالبواعث النفسٌا الخفٌاا لة اا اإلدارة ،وإثباتاه
ٌتطلح أن ٌبحث الضضاء فً وةود هذه البواعث وهو أمار بعٌاد المناال  ،فضاد أضافى الضضااء علاى هاذا العٌاح
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الصفا االحتٌاطٌا فبل ٌبحث فً وةوده طالما أن هناك عٌح آخر شاح الضرار االدارى مثل عادم االختصااص
أو عٌح الشكل أو مخالفا الضانون.
وترتٌبننا علننى ذلننك فننان شننرط المصننلحة العامننة ال نناهرة هااو األسااا التااً ٌضااوم علٌااه ركاان الغاٌااا فااالضرارات
اإلدارٌا هً األعمال الضانونٌا التً تتدخل اإلدارة بواسطت ا ب د تنظٌم الحٌاة داخل المةتمع تحاددها فاً ذلاك
غاٌا اسمً تتمثل فً تحضٌق المصلحا عاما وتتمٌز هذه الضرارات بكون اا وساٌلا تساتعمل ا انطبل اا مان إرادت اا
المنفردة حٌث تضوم بسن أعمال بمح إرادت ا تترتاح علٌ اا حضاوق وواةباات وال ٌتطلاح دخول اا حٌاز التنفٌاذ
رضا األفراد أو الةماعات المعنٌا ب ا ونظرا لكون ا تضوم على أسا ما ٌخوله التشرٌع لئلدارة مان صابلحٌات
غٌر مألوفا فً الضانون العادي .
بٌد أن أوجه تحقٌق ذلك األمر ال ٌنحصر فضط فً تلك االمتٌازات التً تعطى لئلدارة حرٌاا فاً التضادٌر بمعناى
اختٌارهااا فالمصاالحا العامااا ااد تضتضااى تاادخل ا ماان عدمااه وفااى حالااا تاادخل ا وفااق اى الوسااائل أال تحٌااد عاان
االشتراطات التً ألزم ا ب ا الضانون وهى ٌود صد ب ا المشرع الحد من حرٌا اإلدارة وسالطات ا وباٌن حضاوق
وحرٌات اإلفراد وبالتالً فالضرارات اإلدارٌا خاضعا للسلطا التضدٌرٌا واالختصاص المضٌد اللتان ٌةح التوفٌاق
بٌن ما لتحضٌق الصالح العام .
وبناء علٌه فان مناط سلطة الرقابة والتً تمارسها الجهة اإلدارٌة والممثلة فا المنطقة الحرة اإلعالمٌة على
نشاط القنوات الفضابٌة الخاصة الصادر لها ترخٌص بذلك إنما هً رقابة تتحدد معالمها فً ضوء مدى الت ام
القنوات الفضابٌة بشروط الترخٌص وضوابط العمل االعالمى وكذا المواثٌق والشروط إلى أل مت بهنا نفسنها
فً طلب الترخٌص  ،لذلك فان نطاق تلك الرقابة ٌقوم على إٌجاد نوع من التوا ن بٌن أمرٌن:
األمر األول :حماٌة وتشجٌع حرٌة الراى والفكر وتداول المعلومات والنقد والنقد المباح
األمر الثانً :حماٌة المصلحة العامة من خالل إخضاع نشاط القنوات الفضنابٌة لننوع منن الضنبط االدارى منن
خالل مراقبة ما ٌتم إذاعتنه وبثنه عبنر تلنك القننوات وال ٌتعنارض منع الن نام العنام أو اآلداب العامنة أو األمنن
القومً دون إن تشكل تلك الرقابة اى تدخل فً عمل تلك القنوات وٌؤثر على دورها ورسالتها اإلعالمٌة.
فحرٌة الراى والفكر والتعبٌر تعد من الحضوق األساسٌا والرئٌساٌا التاً تكفال بحماٌت اا الدساتور ونصات علٌ اا
اغلح المواثٌق الدولٌا فقد تضمن الدستور الننص علاى إن " حرٌاا الارأي مكفولاا  ،ولكال إنساان التعبٌار عان
رأٌه ونشره بالضول أو الكتابا أو التصوٌر أو غٌر ذلك من وسائل التعبٌر فً حدود الضانون  ،والنضد الذاتً والنضد
البناء ضمان لسبلما البناء الوطنً " كما تضمن على أن " حرٌا الصاحافا والطباعاا والنشار ووساائل اإلعابلم
مكفولا  ،والر ابا على الصح محظورة وإنذارها أو و ف ا أو إلغايهاا باالطرٌق اإلداري محظاور ...........،
وذلك كله وفضا ً للضانون ".
ومن حٌ انه ومن المقرر إن حرٌة التعبٌر  ،وتفاعل اآلراء التً تتولد عن ا  ،ال ٌةوز تضٌٌادها باأغبلل تعاوق
ٌود مسبضا على نشرها  ،أو من ناحٌا العضوبا البلحضا التً تتاوخً مع اا ·
ممارست ا  ،سواء من ناحٌا فر
بل ٌتعٌن أن ٌنضل المواطنون من خبلل ا  -وعبلنٌا  -تلك األفكاار التاً تةاول فاً عضاول م  ،فابل ٌت امساون ب اا
نةٌا ً  ،بل ٌطرحون ا عزما ً ولو عارضت ا السلطا العاما  -إحداثا مان ةاانب م  -وبالوساائل السالمٌا  -لتغٌٌار اد
ٌكون مطلوبا ً · فالحضائق ال ٌ ةاوز إخفايهاا  ،ومان غٌار المتصاور أن ٌكاون النفااذ إلٌ اا ممكناا فاً غٌباا حرٌاا
التعبٌر · كذلك فإن الذٌن ٌعتصمون بنص المادة  47من الدساتور  ،ال ٌملكاون مةارد الادفاع عان الضضااٌا التاً
ٌيمنون ب ا  ،بل كذلك اختٌار الوسائل التً ٌضدرون مناسبت ا وفعالٌت ا سواء فً مةال عرض ا أو نشرها ،ولاو
كان بوسع م إحبلل غٌرها من البدائل لتروٌة ا · ولعل أكثر ما ٌ دد حرٌا التعبٌر ،أن ٌكون اإلٌمان ب ا شاكلٌا ً
أو ساالبٌا ً · باال ٌتعااٌن أن ٌكااون اإلصاارار علٌ ااا بااوالً بتبعات ااا  ،وأال ٌفاار أحااد علااى غٌااره صاامتا ً ولااو بضااوة
الضانون  ، Enforced silenceوعلى هذا األسا ا تعاٌن الضاول باأن حرٌاا التعبٌار التاً كفل اا الدساتور  ،هاً
الضاعدة فً كل تنظٌم دٌمضراطً  ،ال ٌضوم إال ب ا ،وال ٌعدو اإلخبلل ب ا أن ٌكون إنكاراً لحضٌضا أن حرٌا التعبٌر
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ال ٌةوز فصل ا عن أدوات ا  ،وإن وسائل مباشرت ا ٌةاح أن تارتبط بغاٌات اا  ،فابل ٌعطال مضامون ا أحاد  ،وال
األغرا المضصودة من إرسائ ا .
ٌنا
المحكما الدستورٌا العلٌا ـ الضضٌا ر م  6لسنا  15ضائٌا "دستورٌا " ـ ةلسا )1995/4/15
وحٌ إنه وعن ارتباط حرٌة التعبٌر بنالحق فنً النقند النذاتً والنقند البنناء  ،فاإن الدساتور حاٌن حارص علاى
النص أن حرٌا الرأي مكفولا ،وأن لكل إن سان حاق التعبٌار عان رأٌاه ونشاره باالضول أو الكتاباا أو التصاوٌر أو
غٌر ذلك من وسائل التعبٌر فً حدود الضانون ،فإنه د كفل ب ذا النص حرٌاا التعبٌار عان الارأي لٌشامل التعبٌار
عان اآلراء مةاالت اا المختلفاا السٌاساٌا واال تصااادٌا واالةتماعٌاا ،ماع العناٌاا الخاصااا باإبراز الحاق فاً النضااد
الذاتً والنضد البناء باعتبارهما ضمانٌن لسبلما البناء الوطنً ،مست دفا بذلك توكٌد أن النضد  -وإن كان نوعا ً من
حرٌا التعبٌر -وهى الحرٌا األصل التً ٌرتد النضد إلٌ ا وٌندرج تحت ا  -إال أن أكثر ماا ٌمٌاز حرٌاا النضاد  -إذا
كان بنا ًء  -أنه فً تضدٌر واضعً الدستور ضرورة الزما ال ٌضوم بدون ا العمل الوطنً سوٌا ً على دمٌاه  ،وماا
ذلاك إال ألن الحااق فااً النضااد  -وخاصااا فاً ةوانبااه السٌاسااٌا ٌ -عتباار إسا اما ً مباشاراً فااً صااون نظااام الر ابااا
المتبادلا بٌن السلطتٌن التشرٌعٌا والتنفٌذٌا ،وضرورة الزما للسلوك المنضبط فاً الادول الدٌمضراطٌاا ،وحاائبلً
دون اإلخبلل بحرٌا المواطن فً أن "ٌعلم" ،وأن ٌكون فً ظل التنظٌم بال التعضٌد للعمل الحكومً ،ادراً علاى
النفاذ إلى الحضائق الكاملا المتعلضا بكٌفٌا تصرٌفه  ،على أن ٌكون مف وما ً أن الطبٌعا البناءة للنضد  -التً حرص
الدستور على توكٌدها -ال ٌراد ب ا أن ترصاد السالطا التنفٌذٌاا اآلراء التاً تعارضا ا لتحادد ماا ٌكاون من اا فاً
تضدٌرها موضوعٌاً ،إذ لو صح ذلك لكان بٌد هذه السلطا أن تصادر الحق فً الحوار العام  ،وهو حق ٌتعٌن أن
ٌكون مكفوالً لكل مواطن وعلى دم المساواة الكاملا · وما رمى إلٌه الدستور فً هذا المةال هو أال ٌكون النضد
منطوٌا ً على أراء تنعدم ٌم ا االةتماعٌا ،كتلك التً تكون غاٌت ا الوحٌدة شافاء األحضااد والضاغائن الشخصاٌا،
أو التً تكون منطوٌا على الفحص أو مح التعرٌ بالسمعا · كما ال تمتد الحماٌا الدستورٌا إلى آراء تكون
ل ا بع الضٌما االةتماعٌا ،ولكن ةرى التعبٌر عن اا علاى نحاو ٌصاادر حرٌاا النضااص أو الحاوار ،كتلاك التاً
تتضمن الح على أعمال غٌر مشروعا تبلبس ا مخاطر واضحا تتعر ل ا مصلحا حٌوٌا ·
المحكماا الدساتورٌا العلٌاا ـ الضضاٌا  37ر ام  11لسانا ـ ةلساا  1993 /2 / 6ـ والضضاٌا ر ام  42لسانا 16
ضائٌا "دستورٌا" ـ ) 1995/5/20
و فى المقابل فان تلك الحقوق والحرٌات لٌست حقوقنا مطلقنة ال حندود لهنا فممارسنتها ال ٌجنو أن تكنون منن
خالل التضحٌة بغٌرها من الحقنوق والحرٌنات – فاالحق فاً حرٌاا التعبٌار – ال ٌةاوز أن ٌكاون فاً ممارساته
اعتداء على الحق فً الحٌاة الخاصا أو الحق فً الشر واالعتبار و اد أكاد الضضااء الدساتوري هاذا المبادأ بماا
ميداه أن ممارسا الحضوق والحرٌات ال ٌحادها غٌار ضارورة ضامان الحضاوق والحرٌاات األخارى وغٌرهاا مان
الضٌم الدساتورٌا وكال ذلاك ٌتطلاح تفساٌر حادود ممارساا الحضاوق والحرٌاات بكال د اا حتاى تكاون هاذه الحادود
متناساابا ومعضولااا وبمراعاااة الغاٌااا التااً تساات دف ا وسااائل حماٌت ااا – فحرٌااا التعبٌاار وان كااان ال ٌةااوز تضٌاادها
ٌود مسبضا على نشرها أو عن طرٌق العضوبا التً تتوخى
بأغبلل وتعوق فً ممارستن ا سواء من ناحٌا فر
مع ا  ،وذلك على أسا انه إذا كفل الدستور حضا من الحضوق فان الضٌود علٌه ال ٌةوز أن تنال مان محتاواه إال
بالضدر وبالحدود التً ٌنص علٌ ا الدستور.
وفى هذا المعنى قضى المجلس الدستوري الفرنسً أن المشرع ال ٌملك أن ٌفر على األشخاص العادٌٌن –
خااارج ممارسااا عماال ماان أعمااال الخدمااا العامااا – االلتاازام باسااتخدام كلمااات أو عبااارات معٌنااا وإال تعرضااوا
لتو ٌع ةازاءات معٌناا  ،وإذا كاان ةاوهر هاذ ه الحرٌاا ال ٌةاوز المساا ب اا  ،إال أن ممارسات ا تتضٌاد بمراعااة
لحضوق أخرى فرض ا الدستور  ،ول ذا ضى المةل الدستوري فً فرنسا بان هذه الحرٌا ٌمكن تضٌدها للصالح
العااام واحتاارام الكرامااا اإلنسااانٌا أو احترامااا لحرٌااا الغٌاار أو مراعاااة الحتٌاةااات الاادفاع الااوطنً ومراعاااة
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لمضتضٌات الخدما العاما ن وفنننى الوالٌنننات المتحننندة األمرٌكٌنننة أةٌاااز وفضاااا لضاااانون سااامٌث 1940م لمحارباااا
الشااٌوعٌا تضٌااد حرٌااا الااراى والتعبٌاار اذا كااان مضاامون التعبٌاار ٌحتااوى علااى خطاار واضااح وحاضاار و ضاات
المحكما العلٌا األمرٌكٌا بان معنى الخطر الواضح والحاضر مساالا تتضٌاد ب اا المحااكم و ضات باان التحارٌ
على مخالفا الضانون ال ٌعد خطابا سٌاسٌا وان التحرٌ على لح نظام الحكم بالضوة ال ٌمتع بأدنى حماٌا
د /احمد فتحً سرور – الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات ص 101و "102
وبتحلٌل تلك المبادئ وهذع األحكام نجد أنها اعتمدت باألسناس علنى مبندأ التناسنب كمعٌنار لتحقٌنق التنوا ن ،
فمن المعروف ان اى ن ام قنانونً ٌحكنم مجموعنة منن الحقنوق والحرٌنات ٌتعنٌن علٌنه إحندا التنوا ن فٌمنا
بٌنها من جهة وبٌنها وبٌن المصلحة العامة من جهة أخرى وعله ذلك تكمن فً أن الحقوق والحرٌات لٌسنت
مطلقة ومن ثم ٌتعٌن حل التنا ع الذي قد ٌنشا بٌن القواعد القانونٌة ذات المرتبة الواحدة التً تحمى الحقوق
والحرٌات وقد نشا مبندأ التناسنب لكنً ٌكنون معٌنارا لتحقٌنق هنذا التنوا ن ضنمانا لوحندة الن نام القنانونً فنً
حماٌتننه للحقننوق والحرٌننات وللمصننلحة العامننة ومقتضننى هننذا التناسننب وجننود عالقننة منطقٌننة ومتماسننكة بننٌن
مختلننف القواعنند القانونٌننة وبننٌن مختلننف العناصننر التننً تتكننون منهننا القاعنندة المنطقٌننة الواحنندة وٌتحقننق هننذا
التناسب من خالل مجموعة من األفكار التً تمثل المنطق والتجانس والتوا ن وعدم التحكم ،ومن جمٌنع تلنك
األفكار ٌمكن استخالص التناسب عند تطبٌقها وٌحفنل الن نام القنانونً بتطبٌقنات عدٌندة لمعٌنار التنوا ن مثنال
ذلك فنً القنانون المننى ن رٌنة التعسنف فنى اسنتعمال الحنق والفسن القضنابً للعقنود المل منة للجنانبٌن وفنى
قانون العقوبات نجد ان العقوبة ٌجب أن تكون متناسبة مع الجرٌمة وان الدفاع الشرعً ٌوجب التناسب بنٌن
االعتداء والدفاع كما ٌكفى الحترام مبندأ المسناواة وجنود معاملنة متكافبنة منن الناحٌنة المنطقٌنة بنٌن أصنحاب
المراك ن القانونٌننة الواحنندة  ،وتتحنندد هننذع المعاملننة فٌمننا تن مننه مننن وسننابل اسننتعمال هننذع المراك ن للحقننوق
والحرٌات فى ضوء ارتباطها بالهدف من القاعدة القانونٌة التً ررت هذه المعاملا .
وفى النهاٌة فان التناسب الذي ٌتم التعبٌر عنه من خبلل الشروط الذي د ٌانص علٌ اا الضاانون لتطبٌاق الضاعادة
الضانونٌا  ،فمثاله الضاعدة التً تنص على الحق فً التعبٌر  ،فان استخدامه مشروط بعدم اإلساءة إلى النظام العام
وحضوق اآلخرٌن وكذلك الشأن إذا تعار مضمون اعدة انونٌا مع مضمون أخرى  ،مثال ذلاك الضاعادة التاً
تنص على حق اإلضراح والضاعدة التً تنص على مبدأ استمرار المرفاق العاام فاان ضامان التاوازن باٌن الحاق
والمصلحا العاما المتوخاه من استمرار المرفق العام ٌتطلح التناساح باٌن المساا باالحق فاً اإلضاراح وباٌن
حماٌا اعتبارات المصلحا العاما.
ومن حٌ إن إنشناء مشاروعات االتصا ال المتعلضاا بالباث السامعً والبصاري ـ فاً ضاوء النصاوص الضانونٌاا
الساال بٌان اا والمباادن والضاوابط التااً تضامن ا الادلٌل الناوعً المتعلاق بمزاولااا نشااط الباث الفضاائً داخاال
المنطضاا الحاارة العامااا اإلعبلمٌااا  ،ومٌثااق الشاار اإلعبلمااً ووثٌضااا مباادن تنظااٌم البااث واالسااتضبال الفضااائً
اإلذاعً والتلفزٌونً المعتمدة من وزراء اإلعبلم العرح فً  2007/6/20ـ إنما تحكمه مجموعة من المبادئ

والضوابط التً تعد ج ء من شروط إنشناء واسنتمرا وبقناء القننوات الفضنابٌة وٌمثنل اإلخنالل بتلنك الضنوابط
وهذع الشروط مخالفة للقانون والخروج علٌه -:

أوال :الضننوابط الال مننة لم اولننة النشنناط داخننل المنطقننة الحننرة العامننة اإلعالمٌننة بمدٌنننة السننادس مننن أكتننوبر
والصادرة بموجب القرار رقم ( 1/2ـ  )2000بتارٌ  2000/9/17والتً شملت عدم ةاواز التارخٌص بالعمال
بالمنطضا الحرة لضنوات ذات صبغا دٌنٌا أو طائفٌا أو حزبٌا أو تدعو للةن أو للعن  ،والتزام الشركات التً
ٌرخص ل اا بالعمال فاً المنطضاا الحارة بمٌثااق الشار اإلعبلماً ،كماا حاددت الضاوابط الخاصاا بنظاام عمال
مشااروعات االتصااال عباار محطااات اإلذاعااا التلٌفزٌااون الفضااائٌا فااً المنطضااا الحاارة العامااا اإلعبلمٌااا التاازام
الضنوات التلٌفزٌونٌا الفضائٌا بمراعاة مةموعا من المبادن من ا  ،االلتزام بمٌثاق الشر اإلعبلمً  ،وااللتزام
بالموضااوعٌا  ،وعاادم نشاار أو إذاعااا الو ااائع مشااوها أو مبتااورة  ،وتحااري الد ااا فااً توثٌااق المعلومااات وفااً
العر المتوازن لآلراء  ،واحترام خصوصٌا األفراد  ،وعادم ات اام األفاراد أو الميسساات أو التشا ٌر ب ام أو
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تشوٌه سمعت م بدون د لٌل  ،وااللتزام بما توةبه التشرٌعات من المحافظاا علاى حضاوق الغٌار  ،ومراعااة حضاوق
الملكٌا فٌما ٌبث من مواد  ،وااللتزام بنشر وإذاعا الرد والتصحٌح على ما ورد ذكره من الو ائع أو سبق نشره
أو إذاعته  ،وعدم تناول ما تتاواله سالطات التحضٌاق والمحاكماا بماا ٌايثر فاً ساٌر التحضٌاق أو المحاكماا أو بماا
ٌيثر فً مراكز من ٌتناول م التحضٌق أو المحاكما .
ثانٌا :الضوابط التً تضمنها مٌثاق الشرف اإلعالمً العربً المعتمد من مجلس و راء اإلعالم العرب بموجب
قرارع رقم (ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والمطبق على المنطضا الحرة العاما اإلعبلمٌا بمدٌنا الساد من
أكتوبر من وةوح االلتازام بالموضاوعٌا واألماناا  ،و االلتازام بالصادق وتحاري الد اا وااللتازام بتصاوٌح أٌاا
أخطاء  ،مراعاة أصول الحاوار وآداباه وبخاصاا ماا ٌعار أو ٌاذاع علاى ال اواء مباشارة  ،وتشاةٌع االهتماام
الةماهٌري بالرٌاضا باعتبارهاا واحادة مان العوامال الرئٌساٌا فاً الن او بالصاحا البدنٌاا والنفساٌا للمةتماع
والحرص على تنضٌا اإلعبلم الرٌاضً من أٌا شوائح تعك أو تيةج نزعات التعصح والتحٌز  ،والسعً إلاى
تنمٌا الروي الرٌاضٌا فً المنافسا  ،و ضرورة التمٌٌز باٌن الماواد اإلعبلمٌاا والماواد اإلعبلنٌاا  ،والتازام هاذه
األخٌرة بأخبل ٌات المةتمع العربً  ،وأخٌرا االلتزام بالضٌم الدٌنٌا واألخبل ٌا للمةتمع العربً .
ثالثا:الضوابط التً تضمنتها وثٌقة "مبادئ تن ٌم الب واالستقبال الفضابً اإلذاعً والتلف ٌونً فً المنطقنة
العربٌننة المعتمنند مننن مجلننس و راء اإلعننالم العننرب بموجننب قننرارع رقننم (ق 294/ـ دع 40/ـ )2007/6/20
والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمٌة بمدٌنة السادس من أكتوبر والتً تضمنت فً البنود مان الراباع
إلى التاسع التزامات هٌئات البث ومضدمو خدمات البث الفضائً وإعادة البث الفضائً  ،فألزمت الوثٌضا فً البند
الرابع من ا هٌئات البث ومضدمو خدمات البث الفضائً وإعادة البث الفضائً بمراعاة واعد عاما من ا ( عبلنٌا
وشفافٌا المعلومات وحماٌا حق الةم ور فً الحصاول علاى المعلوماا السالٌما ـ حماٌاا حضاوق ومصاالح متلضاً
خاادمات البااث ـ عاادم التااأثٌر ساالبا ً علااى الساالم االةتماااعً والوحاادة الوطنٌااا والنظااام العااام واآلداح العامااا ) ،
وتضاامن البنااد الخااام ماان الوثٌضااا التاازام هٌئااات البااث ومضاادمو خاادمات البااث الفضااائً وإعااادة البااث الفضااائً
بتطبٌق معاٌٌر وضاوابط عاماا علاى المصانفات التاً ٌاتم بث اا من اا ( االلتازام بااحترام حرٌاا التعبٌار واحتارام
حرٌات اآلخرٌن وحضو م  ،وااللتزام بأخبل ٌات م نا اإلعبلم )  ،كما تضمن البند الساد مان الوثٌضاا المشاار
إلٌ ا التزام هٌئات البث ومضدمو خدمات البث الفضائً وإعادة البث الفضاائً بتطبٌاق ضاوابط العمال اإلعبلماً
فً شأن كل المصنفات التً ٌتم بث ا ومن ا ( احترام كراماا اإلنساان وحضاوق اآلخار فاً كال أشاكال ومحتوٌاات
البرامج والخدمات المعروضا ـ واحت رام خصوصٌا األفراد واالمتنااع عان انت اك اا باأي صاورة مان الصاور ـ
ومراعاة أسلوح الحوار وآدابه  ،واحترام حق اآلخر فاً الارد )  ،وتضامن البناد الثاامن مان بناود الوثٌضاا ذات اا
التزام هٌئات البث وإعادة البث الفضائً فً شأن ماا ٌاتم بثاه مان ماواد إعبلنٌاا باااللتزام بالتنوٌاه الصارٌح عان
المادة اإلعبلنٌا فً بداٌت ا ون اٌت ا  ،وفصل ا عن المادة البرامةٌا فصبلً واضاحا ً  ،وإظ اار كلماا إعابلن علاى
نحو واضح ومتواصل فً اإلعبلن الذي ٌعر فً صورة برنامج  ،وتضمن البند الثانً عشر من الوثٌضاا فاً
الفضرة ( )3أنه " وفً ةمٌع األحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصا بالدولا العضو التً منحت الترخٌص
أو تم إببلغ ا بأي مخالفا ألحكام الضانون الداخلً أو األحكام الواردة ب ذه الوثٌضا  ،فإنه ٌحق ل ا سحح ترخٌص
المخال أو عدم تةدٌده أو إٌضافه للمدة التً تراها مناسبا " .
ومن حٌ إن التشرٌع والقضاء منوط بهما أن ٌحاف ا على التوا ن فً العقاب اإلداري لدي حصول المخالفنة
بٌن استمرار نوافذ التعبٌر ميدٌا لدورها الرائد فً مةال اإلعبلم السامً والشرٌ تأكٌداً للمعانً التً حفل ب ا
الدستور لتحضٌق حرٌاا التعبٌار عان الارأي وباٌن العضااح اإلداري الارادع المايدي للحفااظ علاى حضاوق الماواطن
وعاادم اسااتغ بلل نوافااذ التعبٌاار والحرٌااات فااً التشاا ٌر باألشااخاص أو اإلساااءة إلااٌ م أو انت اااك حضااو م فااً
الخصوصٌا تحت ستار الحماٌا الدستورٌا ألعز الحرٌات وأنبل ا وهاً حرٌاا التعبٌار  ،وعلاى ذلاك فاإن حرٌاا
التعبٌاار تتصاال اتصاااالً وثٌض اا ً فااً مةااال حرٌااا البااث الساامعً والبصااري ب االحق فااً النضااد ال اذاتً والنضااد البناااء
باعتبارهما ضمانٌن لسبلما البناء الوطنً  ،وبالحق فً تدفق المعلومات فً ظل حماٌا الحق فً االتصال.
ومن حٌ انه وعن مدى ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب والتً من شان توافرها الت ام الجهة اإلدارٌة
باتخاذ اإلجراءات التً أوجبتها القوانٌن واللوابح – فنان ذلنك مناطنه اسنت هار المخالفنات التنً ارتكبتهنا قنناة
الج ٌرة الفضابٌة .
ومن حٌ إن الثابت من األوراق وما قدمه الخصوم من مستندات وبخاصة قرص السى دى المدمج والمنودع
ملف الطعن – أن قناة الج ٌرة الفضابٌة وبعد ثورة الخامس والعشرون من ٌناٌر  2011اتخذت منن اإلحندا
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فً مصر ومن قبلها تونس بؤرة لالهتمام وقامت خالل أحدا الثورة بدورها االعالمى على نحو بدا فً أولنه
أنها منحاذع إلرادة الشعب المصري والشعوب العربٌة فٌما سمى إعالمٌا بثورات الربٌع العربنً وأخنذت علنى
كاهلهننا مسنناندة تلننك الشننعوب فننً مقنناومتهم لل لننم ونضننالهم مننن اجننل الحرٌننة والكرامننة اإلنسننانٌة ضنند حكننام
استبدوا وغرتهم عروشهم منن الرضنوإل إلرادة شنعوبهم واالنصنٌاع ألوامنرع ونسنوا أنهنم لٌسنوا أسنٌاد علنى
شعوبهم بل خنادمٌن لهنم فح ٌنت باهتمنام الشنعب المصنري وتقندٌرع واحترامنه فاعتقندا النناس أن تلنك القنناة
والقابمٌن علٌها واإلرادة السٌاسنٌة التنً تنتحكم بهنا وتندٌرها داعمنٌن لهنم فنً نضنالهم – غٌنر أن هنذا األمنر
سرعان ما تكشف و هرت بواطنه وخفٌاع الحقٌقٌة فبعد سقوط الن نام األسنبق بندا التنروٌج والتمهٌند والندفع
الختٌننار فصننٌال معٌنننا مننن بننٌن الفصننابل السٌاسننٌة فننً المجتمننع المصننري ألحكننام قبضننته علننى مقالٌنند الحكننم
واألمور تمهٌدا إلعادة ترتٌب الخرٌطة السٌاسٌة والعربٌة والدولٌة فنً منطقنة الشنرق األوسنط وبعند وصنول
جماعة اإلخوان إلى مقالٌد الحكم وتصدر المشنهد السٌاسنً جناء الندعم المعننوي إعالمٌنا منن قبنل تلنك القنناة
فبدوا منحا ٌن طٌلة الوقت إلى كل ما تتخذع وتقرع الجماعة من أسالٌب تدٌر بها البالد وولت وجها شطر ذلك
االتجاع فبدا الهجوم من خالل منابرهم اإلعالمٌة على كنل منن ٌعارضنون هنذا الحكنم وبندا التشنكٌك فنٌهم وفنى
وطنٌتهم بل تناول األمر أعراضهم والخوض فً مسابل تمس حٌاتهم الشخصنٌة وتعالنت بهنا ابنواق الحاقندٌن
وتطاولنت السننة الحاسندٌن علننى مصنر منن داخنل مصننر ومنن خنارج مصنر فبنندأت مرحلنة جدٌندة منن مراحننل
الهجننوم علننى دور مصننر مننن خننالل التطنناول علننى موسسننات الدولننة كاملننة بكافننة إشننكالها وصننورها وهننى
مؤسسات القضاء – الجٌش – الشرطة – اإلعالم فبدا التطاول على مؤسسة القضاء المصرٌة العرٌقة والتنً
علمت العالم اجمع كٌف ٌكون القضاء فتم التشكٌك فً ذمم القضاة ووصفهوم بأبشع األلفا واألوصاف والتً
تعف مدونات التقرٌر ان تتضمنها كما أنها آذت سنمع المحكمنة والتنً حرصنت علنى مشناهدة واالسنتماع لكنل
جملة أو كلمة تضمنتها تلك البرامج واللقاءات منع مصنرٌٌن اتبعنوا سنبٌل الهنوى وبناعوا ضنمابرهم فتقطعنت
بهم السبل واألسباب ولم ٌرحموا الجٌش المصري فوصفوهم بأنهم قتلة ومرت قة وأطلقوا علٌهم لف العسنكر
بكل ما تحمله الكلمة من إهانة بالغة للجٌش المصري ونسوا أو تناسوا انه الجٌش العربً الوحٌند البناقً فنً
المنطقة العربٌة وانه منذ فجر التارٌ الحامً والمدافع عن اإلسالم و عن العروبة فنً الوقنت النذي كنان فٌنه
ملوكهم وأمرابهم ٌنعمون فً رغد العٌش قابعٌن فً قصورهم والتً تشبعت بنالمؤامرات علنى النبالد العربٌنة
واإلسالمٌة  ،ثم تبعه الهجوم الشرطة المصرٌة فوصفوهم أنهم بلطجٌة وبثوا صورا ومشاهد لعملٌات تعنذٌب
ومواجهات بٌن الشرطة وبٌن المت اهرٌن إبان ٌوم  2011/1/28والمعروفة باسم جمعنة الغضنب وتصنورٌها
للناس على أنها حدٌثة وان الشرطة ما الت على عهدها القدٌم فً التعذٌب والتروٌع فً محاولة لبن أواصنر
الفرقة بٌن أبنناء الشنعب المصنري وإثنارة الفوضنى كنل ذلنك حند لمننع ثنورة  30منن ٌونٌنو  2013وتندعٌم
وترسٌ لحكم استكبر واستعلى واسته ئ بالشعب المصري وافسد وفسد الحٌاة بمختلف إشكالها.
إال إن إرادة الشعب المصري آبت إن تستسلم وخرجنت الجمنوع الغفٌنرة إلنى المٌنادٌن متحدٌنة كنل التهدٌندات
وخرجت بإرادة إما الحٌاة الكرٌمنة أو المنوت الشنرٌف  ،لقند خنرج النناس إلنى المٌنادٌن متخنذٌن سنبال فجاجنا
وطرابق ق ددا فً تحدى علنً لكل تهدٌند ووعٌند فهنو ال ولنن ٌجندي نفعنا منع أمنه وضنعت روحهنا علنى كفهنا
الٌمنى ورفعت بالشمال راٌة النصنر المبنٌن وٌ ٌند رصنٌد الٌقنٌن فنً قلنب شنعب منن المنؤمنٌن خنرج القنتالع
الننورم الخبٌ ن ولٌخلننع جننذور النبننت الشننٌطانً الخسننٌس الننذي تروٌننه سننموم إبلننٌس فٌتاللننى وجننه الحضننارة
الع ٌمة الجبارة وأشرقت من قلب معدنها النفٌس ولسان حالها ومقالها ٌردد ما قاله ٌوسنف الصندٌق ادخلنوا
مصر ان شاء هللا امنٌن  ،ولبى جٌش مصر الع ٌم نداء شعبه وانصاع إلرادته الصلبة ووضع روحه وشنرفه
العسكري تحت آمرع شعبة وحلف واقسم على حماٌته واكتملت الصورة فكانت أكثر جماال و هاء وبهاء بعودة
الشرطة المصرٌة إلى أحضان أبنابها مرممه منا أحدثتنه الدسنابس والفنتن والمنؤامرات منن فرقنة بٌنهنا وبنٌن
جموع الشعب المصري ودقت أجراس الكنابس مع أذان المساجد معلنه عن ملحمنة جدٌندة منن نضنال الشنعب
المصري فسطر التارٌ لوحه من الوحدة الوطنٌة ٌعج عن وصفها والتعبٌر عنها ابرع الفننانٌن والرسنامٌن
وأبدع القصاصٌن واألدباء إال أن عٌون الحاقدٌن والحاسدٌن والمتربصٌن آبت إال تكتمل تلك الصنورة وعنودة
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تلك الروح والوحدة مرة أخرى وكانت على رأسهم قناة الج ٌنرة الفضنابٌة فنأفردت موضنوعات وموضنوعات
عن تحلٌل األوضاع فً مصر وأخذت على عاتقها ب األكاذٌنب بعند ثنورة الشنعب علنى حكنم جماعنة اإلخنوان
المسلمٌن فً ٌ 03ونٌه  ،3300وتصوٌرها على أنها أكاذٌب وتمثٌلٌات أخرجها مخرجون سٌنمابٌون  ،وأن
الجموع التً خرجت فً هذا الٌوم قلة ال تمثل الشعب المصري ،وأن منا حند فنً هنذا الٌنوم انقالبنا ً عسنكرٌا ً
ولننٌس ثننورة شننعبٌة  ،وهاجننت النندنٌا وماجننت فاستضننافت القتلننة واالرهننابٌن ووصننفتهم أنهننم ثننوار مصننر
الحقٌقٌٌن ووصفت جموع الشعب المصري بأنهم مجموعة من االنقالبٌن وعبٌدا للجٌش فاحتشدوا واصنطفوا
لٌجدوا أنفسهم على ارض جرداء ورفعوا صور من تخضبت لحٌته بالدماء وتشربت فً عهدع األكفان بأرواح
الشهداء ورفعوا صور من تؤاطوا عقال وفعال مع من عذب الشرفاء وحقروا وسفهوا وحطوا من قدر القنوات
المسلحة صانعة الرجال األوفٌاء التنً تقنف قلعنة شنامخة وحصننا منٌعنا ٌحمنى النوطن منن الندخالء  ،وتعندى
األمر كل الحدود اإلعالمٌة فاتخذوا الكذب سنبٌال مبٌننا ومنهجنا تبناروا فنً صنناعته فقناموا بنشنر وقنابع غٌنر
صحٌحة وم ٌفة كنشر صور أطفال سورٌٌن قتلى واإلدعاء كذبا ً بأنهم أطفال مصرٌون قتلهم الجٌش المصري
وتصورٌهم ألفراد على أنهم قتلوا وتم تكفٌنهم ثم تحركوا فً ذات الوقت غٌر عاببٌن بحرمة الموت وقدسٌته
واستضافوا شٌوإل الفتنه والمرت قة من تجار الدٌن فى الداخل والخارج والذٌن لم ٌدخروا جهدا مادٌا ومعنوٌا
فً التحرٌض وح المرت قة فً سٌناء على محاربة الجٌش والشرطة وان هذا فٌه ع ة اإلسالم ودفاعا عنن
شرع هللا وبكوا وتباكوا على مننابرهم اإلعالمٌنة ٌفنا وبهتاننا وتناسنوا ان دورهنم االعالمنى ال ٌقنف عنند حند
مصر بل أنها ومن المفترض إنها قناة ملك للعرب جمٌعا وتسابقوا الخطنى فأخنذتهم سنؤتهم إلنى حند اسنتعداء
الخارج على مصر  ،ودعوة قوى أجنبٌة الحتالل مصر إنفاذا لن ام اتخذ من تقسٌم مصر هدفا وواجبا فهاننت
علٌهم كل أواصنر العروبنة وتقطعنت بهنم األرحنام ونسنوا ان هنذا الشنعب النذي ٌنعوننه بناحط العبنارات وادننً
األلفا هو من علمهم وثقفهم وأقام لهنم صنروح العلنم فنً بلندانهم بنل وعلمهنم كٌنف ٌجلسنون علنى مننابرهم
اإلعالمٌة التً ٌتطاولون علٌه من خاللها ونسوا كذلك أن الجنٌش المصنري هنو منن حمنل علنى كاهلنه نصنرة
اإلسالم والعروبة حامال لوابه منذ أٌام الفراعنة وحتى أالن بل أنهم تطاولوا على الدول العربٌة الشنقٌقة التنً
وقفننت بجانننب إرادة الشننعب المصننري ووصننفوهم بننأنهم عمننالء ونسننوا تمامننا مننن هننم العمننالء وصننورت لهننم
نفوسهم المرٌضة أنهم بتلك األفعال واألكاذٌب سنوف ٌنشنرون الفرقنة والفوضنى بنٌن أبنناء الشنعب المصنري
متناسٌن أن مصر التً بع فٌها إدرٌس وملك خ ابنها ٌوسف الصدٌق و ارهنا إبنراهٌم الخلٌنل وعناش فٌهنا
موسننى الكلننٌم وأوى إلننى ركنهننا ابننن مننرٌم ودعننا لهننا المصننطفى خنناتم النبٌننٌن والمرسننلٌن وأقننام فٌهننا العنندل
الفاروق عمر على ابن األكنرمٌن وابتلعنت رمالهنا اعتنى المغنامرٌن منن قمبٌن حتنى بوننابرت وسنارت مقبنرة
للمعتدٌن ونورت بأرٌجها العلٌل فكر العاشقٌن فكاننت وما النت مفخنرة الحضنارة بنٌن األمنم ومقصند المحبنٌن
للعروبة والدٌن وحصن منٌع لكل خابف وراجف ٌلجا إلٌها من العالمٌن أنها مصر وست ل دابما.
وحٌ إنه منن المقنرر أننه الٌجنو باأي حاال مان األحاوال تشاةٌع أو إثاباا العباث بحرٌاا االتصاال والتواصال
والتعبٌر وإساءة استخدام ا فً التش ٌر أو التطاول أو اإلساءة للرموز والمعتضدات الدٌنٌاا  ،فاذلك كلاه ٌظال مان
المخالفااات التااً إن ثبتاات رتباات التزامااات أخاارى علااى الة ااا اإلدارٌااا ٌتعااٌن إعمال ااا تط ٌااراً لثااوح اإلعاابلم
الملتزم من الف م الضاٌق لحاد ود حرٌاا التعبٌار وإٌضاا العباث بالمعتضادات والرماوز الدٌنٌاا باتخااذ ماا ٌلازم مان
الضرارات الرادعا  ،حفاظا ً على مشاعر المواطنٌن ودرءاً وتبلفٌا ً الساتفزازهم وتاأةٌج مشااعر الغضاح خاصاا
ما ٌصاحب ا من احتةاةات مضترنا بأعمال عنا تايدي إلاى إزهااق األرواي ـ التاً هاً أغلاى عناد سابحانه
وتعالى من الدنٌا وما علٌ ا ـ وبالتالً حماٌا السبلم واألمن االةتماعً .
وحٌ إن ما قامت به قناة الج ٌرة مباشر مصر  ،على النحاو الباادي مان المساتندات ٌ ،ادل بماا ال ٌادع مةااالً
للشك على أن هذه الضناة – التً ظنناها ٌوما ً مبلكا ً ٌبارك ثورات الربٌع العرباً وٌحمٌ اا – ماا هاً إال شاٌطانا ً
مرٌداً سضطت عنه ور ا التوت بمةرد سضوط األنظما الفاشٌا  ،وانكشفت سوءات ا  ،فإذا ب ا شرٌكا ً فاً مايامرة
دولٌا ت د إلى تضسٌم الوطن  ،وبث الفر اا باٌن أبنائاه  ،وبٌان م وباٌن الةاٌص والشارطا  ،وصاوالً إلاى تمكاٌن
ةماعا مرفوضا شعبٌا ً من ر اح شعح مصر وحكمه وفضا ً لما ٌرونه  ،ووفضا ً لمخططات م التً تبارك ا وترعاها
منظمات عالمٌا  ،ودوالً و وى أةنبٌا ال تضمر خٌراً للشعوح العربٌا واإلسابلمٌا  ،بال ال تضامر خٌاراً للادٌن
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اإلسبلمً – الذي تدعً ةماعات اإلسبلم السٌاسً الدفاع عنه والعمل على رفعته – و د ةااوزت هاذه الضناوات
مةرد التعاط والتأٌٌد لفصٌل معٌن على حساح األغلبٌا من الشعح  ،إلاى التزوٌار والتلفٌاق و لاح الحضاائق ،
ونشر أخبار كاذبا ومشاهد ملفضا بضصد استعداء الخارج على مصر  ،ودعوة وى أةنبٌا الحتبلل مصر مخالفا
بذلك أبةدٌات الشعور بالوطنٌا والوالء لؤلر والعر  ،وبما ٌضر األمن الضومً المصاري  ،وٌعاد مخالفاا
للاادٌن الحنٌا مخالفااا بااذلك ضااوابط العماال االعبلمااى وخاصااا المخالفااا الةسااٌما ألحكننام المننواد ( )1و ( )2و
( )3،4/4من القانون رقم  13لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة  ، 1989والمادتان ( )56و ()63
من قانون ضمانات وحواف االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  ، 1997والمنواد ( )1و ( )16و ( )20و
( )40و ( )88من الالبحة التنفٌذٌة لقانون ضمانات وحواف االستثمار الصادرة بقرار ربٌس مجلس النو راء
رقم  1247لسنة  ، 2004و رار رئٌ مةل إدارة المنطضا الحرة العاما اإلعبلمٌا بمدٌنا الساد من أكتوبر
رقم  1/2ـ  2000بضوابط العمل ومٌثاق الشر اإلعبلمً وعدم االلتازام باالضٌم الدٌنٌاا واألخبل ٌاا فاً الماواد
اإلذاعٌا (المادة  2من القانون رقم  13لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة  ، )1989وبعدم االلتازام
بمٌثااق الشار للعمال اإلعبلماً فاً اإلذاعاا المساموعا والمرئٌاا وأخبل ٌاات الرساالا اإلذاعٌاا (المنادة  6منن
القانون المشار إلٌه)  ،وبإهدار االلتزام باالضوانٌن المنظماا للباث اإلذاعاً والتلٌفزٌاونً داخال ةم ورٌاا مصار
العربٌا (المادة ( ) 3من النظام األساسً للشاركا المصارٌا لؤل ماار الصاناعٌا (ناٌال ساات)  ،وبانت ااك ضاوابط
العمل ومٌثاق الشر اإلعبلمً التً أ رها مةل إدارة المنطضا اإلعبلمٌا الحرة وفضا ً لضرار مةل اإلدارة رقم
1/2ـ ، 2000ومخالفا اللوائح والنظم المضررة إلدارة المناطق الحارة وشاروط مانح التاراخٌص المضاررة بالمنادة
( )30من انون ضمانات وحوافز االساتثمار الصاادر بالضاانون ر ام  7لسانا  1998المعدلاا بالضاانون ر ام 114
لسنا  2008كما ارتكبت تلك المخالفات متضمنا انت ااك لكال مان الادلٌل الناوعً للنشااط المتعلاق بإ اماا وإدارة
وتشغٌل وصٌانا محطات وشبكات االتصاالت السلكٌا والبلسلكٌا واأل مار الصاناعٌا وماا تضامنه مان ضاوابط
العامااا وخاصااا لممارسااا النشاااط النااوعً (المننادتٌن  1و  16مننن الالبحننة التنفٌذٌننة لقننانون ضننمانات وحننواف
االستثمار المشار إلٌه الصادرة بقرار ربٌس مجلس الو راء رقم  1247لسنة  )2004مما ٌتوافر معه بالتاالً
ومن حٌ إنه عن ركن االستعجال فإنه متوافر أٌضا ً فً هذا الطلح لما ٌترتح على االستمرار فً تنفٌذ الضارار
ا لمطعون فٌه من نتائج ٌستحٌل تدارك ا تتمثل فً االست انا واالساتفزاز لمشااعر الماواطنٌن عاماا فاً المةتماع
المصري واإلضرار باألمن الضومً  ،والعبث باستضرار مصر0
وحٌ إنه وقد توفر لطلب وقف التنفٌذ ركنٌه من الجدٌة واالستعجال ،األمر الذي نرى معه التقرٌر بالقضناء
بوقف تنفٌذ القرار السلبً المطعون فٌه باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات المقررة قانوننا ً بشنأن المخالفنات التنً
ارتكبتها القنوات المشار إلٌها  ،مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ،أخصها حجب القنوات المشار إلٌهنا  ،وقطنع
اإلرسال عنها  ،ن راً لجسامة المخالفات الثابتة سلفا
ولما كان الحكنم المطعنون فٌنه قند ذهنب إلنى ذلنك فاننه ٌكنون أصناب صنحٌح القنانون ،األمنر النذي ٌجنب معنه
التقرٌر للقضاء برفض الطعن الماثل
ومن حٌ إن من ٌخسر الطعن ٌل م مصروفاته عمال بحكم المادة  270مرافعات
فلهذع األسباب
نرى الحكم بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا وإل ام الشركة الطاعنة المصروفات
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