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وذلك طعنا علىى حكىم محكمىة الق ىاد اىدار بالقىاهرة – الىدائرة األولىى أففىرادأ والدىادر فىي الىدعو رقىم
 4856لسنة 68ق بجلسة 2013/12/31
اإلجــــــــــرادات
أنه في يوم السبت الموافق  2014/ 1/ 18أودع األستاذ  /مرتضى احمد مصودو المحدامى ادالص و واادا يدة
عددن نهسدده" قلددك اتددام المحامددة اادا يددة اليلاددا ت ريددرا اددالاين قا د ا د و المحامددة تحددت قددك  13687لسددصة
60ق.ع طيصا على الحاك الواد من محامة ال ضاء االدا ى ال ائرة األولى "أفراد" والواد فدي الد عور قدك
 4856لسصة 68ق ا لسة  2013/12/31وال اضي في مصاوقة " حامدت المحامدة ايد م قبدو الد عوى النتهداء
ال را االدا ى"
وطلب الطىاعن فىي امىام تقريىر الطعىن الحكىم ا بدو الد عوى الداف وفدى الموضدوع ا لغداء الحادك المايدوي فاده
وال ضاء م دا ا لغاء ال را السدلبي المايدوي علاده ااالمتصداع عدن قد ا قدرا ا نرداء دا ة للحدر ال داميي
اال اميات مع لزام المايوي ض هك الموروفات.

الوقـــــــــائع:
تخلددو وقدددائع الصدددزاع حسدددبما اددداء مدددن األو اق ومددن الحادددك المايدددوي فاددده انددده اتدددا ي  2013/10/28أقدددام
المد عى"الااعن" ه د ا ال د عوى اوددحاهة أودع ددا قلددك اتددام محامددة ال ضدداء االدا ى اال دداهرة -ال د ائرة األولددى
"أفراد" طلب في ختام ا الحاك ا بو الد عوى الدافو واوقدن تصهاد و لغداء ال درا السدلبي ااالمتصداع عدن قد ا
قرا ا نراء دا ة للحر ال اميي تااية لوزا ة ال اخلاة مع ما يترتب على ذلد مدن اردا أخود ا قد ا قدرا
ا نردداء دا ة للحددر ال دداميي تاايددة لددوزا ة ال اخلاددة علددى أي يددتك تصها د الحاددك امسددودته وا د وي عددفي و لددزام
الم عى علا ك الموروفات وم اال أتيام المحاماة .
وذكر المدعى شرحا ً لدعواه :
أي البفد تمر اظروف عوابة في ه ا األيام حاث تحولت الوا ع ا لى سداحات للميدا ب ادان المودريان د وقد
انت لت ه ا الميا ب لى ساحات الحرم ال داميي حادث ي دوم ايدو الادفم احدرق مصردمت ال اميدات واالعتد اء
االسصج والساوف واليوي على زمفئ ك واقتحام الم اات التي يتل وي فا ا اليلك د ال وقل األمر لى االعت اء
على أسات ة ال امية د وذل في ظل غادام تدام ل دوات األمدن والردرطة التدي ي دع علدى عات دا حهدل األمدن داخدل
ال اميات  .وأضاف الم عى أي غاام األمن يرادع لدى قادام الحاومدة ا لغداء الحدر ال داميي ولمدا اداي وادود
دا ة للحر ال اميي تاايدة لدوزا ة ال اخلادة داخدل ال اميدات قد أقدب ضدرو ة ملحدة لحمايدة أ واط الادفم
واألسات ة ومصرمت ال اميات ف قام ا سدا ند ا لدى المد عى علدا ك مدن األو لدى الراادع وأم ل دك رفردة أيدام
اق ا قرا ا نراء اادا ة المرا لا ا د و ذ لك يتلق دا و على ذل ف أقام ه ا ال عوى االالبات سالهة البااي .
وقد تحد د لصظددر هد ا الد عوى أمددام المحامددة السددة  2013/11/12حاددث حضددر المد عى الخودداا و وقد م خمد
حوافل للمستص ات طويت علدى المسدتص ات الميدفة علدى غفف دا وا لسدة  2013/11/19حضدر المد عى وطلدب
نردداء دا ة للحددر ال دداميي تاايددة لددوزا ة ال اخلاددة علددى أي ت ددوم احمايددة الحددرم ال دداميي وذل د فددي اماددع
ال اميات المورية د وحضر افو من حم ر ال سوقي الهخراندى د والدامل عبد اليزيدز عبد ح الاحداوى وطلبدا
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الت خل في ال عوى مصضمان لى الم عى في طلباته د وا ات ال لسة قر ت المحامة تأاال نظدر الد عوى ل لسدة
 2013/11/26لاختوك الم عى ال اميات المورية والرد على ال عوى من اانب ال ة اادا ية .
وا لسددة  2013/11/26حضددر المد عى وقد م قددحها و ميلصددة ااختوددام الم لد األعلددى لل اميددات د وال اميددات
الم عى علا ا من السادسة وحتى الحادية واليررين د وق م الحاضر عن اامية ال اهرة حافظدة مسدتص ات طويدت
علددى المسددتص ات الميددفة علددى غفف ددا د وحضددر وااددل ادل مددن سددي ية حددافل عبد الم وددود مصتوددر د وعبد ح
سرو عب ح د وياقوت عب الهتاط ياقوت د وسامي محمد أادو الوفدا د وعائردة محمدود محمد محمدود د وسدمار
عب اللاان عب اليا وق م قحاهة ميلصة ات خل ك في الد عوى مصضدمان لدى المد عى فدى طلباتده د وقد م حمد ر
ال سوقي الهخرانى قحاهة ميلصة ات خله في ال عوى مصضما و لى الم عى في طلباتده د وطلدب م صد أمدان ادراهاك
فودا ا ل الت خل في ال عوى مصضما و لى الم عى د وا ات ال لسة قدر ت المحامدة تأاادل نظدر الد عوى ل لسدة
 2013/12/10لرد ال اميات الحاضرة و د ا ة اادا ة على ال عوى ولت د م هاةدة قضدايا ال ولدة قدو ة قدرا
م ل الوز اء الواد فى الأي ت خل قوات الررطة لحهل األمن فى ال اميات ولتبان ما ذا ااي وزير ال اخلادة
ق د أق د قددرا ا و قددريحا و فددى الددأي الالددب الم د م مددن الم د عى د ولتح د د ال اميددات مددا ذا ادداي األمددن اادا ر
اال اميات اداف لحهدل الصظدام اليدام والمصردمت ا دا ومدا ذا ااندت ال اميدات قد طلبدت مدن وزيدر ال اخلادة وادود
الررطة ارال دائك لحهل الصظام اليام والمصرمت اال اميات .
وا لسددة  2013/12/10حضددر الم د عى والخوددوم المت د خلوي ميدده د وق د م الحاضددر عددن ااميددة اص ددا حافظددة
مستص ات طويت على المستص ات الميفة على غفف ا وم ارة دفاع طلب فى ختام ا الحاك أوالو  -:واودهة أقدلاة
أ – ع م قبو ال عوى لرفي ا من غار ذر قهة أو مولحة م – ع م قبدو الد عوى النتهداء ال درا اادا ر
– ع م قبو الالب المستي ل لي م ال ية د رانااو -:اوهة احتااطاة فو ال عوى موضوعا و د وقر فى محضدر
ال لسة أي األمن ااف وال توا أى مراال تؤرر على سار اليملاة التيلاماة  .وقد م الحاضدر عدن ااميدة ال داهرة
م ارة دفاع طلب فى ختام ا الحاك أقلاا و  -:اي م قبو ال عوى لرفي ا من غار ذر قدهة أو مودلحة واحتااطادا و
 -:اي م قبو ال عوى النتهاء ال را اادا ر ومدن ادام االحتاداط الالدى  -:ادرفو الد عوى د وقدر فدي محضدر
ال لسة أي األمن فى ال امية ااف وأن ا تسدت عى الردرطة فدي حالدة الضدرو ة ولدك تالدب وادود الحدر اودهة
دائمة  .وق م الحاضر عن اامية األزهر م ارة دفاع التم في ختام ا خرا ال امية مدن الد عوى د وقدر فدى
محضر ال لسة أي األمن اادا ر داخل ال امية غار ااف وغار مؤهل لحماية المصرمت واأل واط واألمر يحتا
لى ت عاك  .وق م الحاضر عن اامية طصاا حافظة مستص ات طويت على المستص الميلى على غفف ا .
وا ات ال لسة قر ت المحامة ح ز ال عوى للحاك ا لسة الادوم مدع التودري ات د يك مسدتص ات ومد ارات خدف
أسبوع د وخف األال ق م الحا ضر عن اامية اصدى سدوين حافظدة مسدتص ات طويدت علدى المسدتص الميلدى علدى
غفف ا د وق م الحاضر عن هاةدة قضدايا ال ولدة حافظدة مسدتص ات طويدت علدى المسدتص ات الميدفة علدى غفف دا د
وم ارة دفاع طلب فى ختام ا الحادك أقدلاا و  -:ايد م ادواز نظدر الد عوى لسداا ة الهودل فا دا واحتااطادا و  -:ايد م
قبو ال عوى النتهداء ال درا اادا ر ومدن ادام االحتاداط  -:ايد م قبدو الد عوى اقامت دا مدن غادر ذر قدهة أو
مولحة ومن اام االحتااط الالى  -:ارفو ال عوى .
واال لسة المصي ة اتا ي  2013/12/31أق ت المحامة حام ا المبان او ه ا الت رير.
وشيدت المحكمة حكمها اي استيراض الصووص ال انوناة الحاامة للصزاع لى أنه ومىن حيى إن طىاليي المىدا
مع المدعى لهم مدلحة مياشرة في الحكم له بالطليات المشار إليهىا باعميىارهم مىواطنين مدىريين د والدبيو
مص ك ا ل أعضاء هاةة ت ي اال اميات د و ذ استوفت طلبات ك سائر أوضداع ا األخدرى فد ي المحامدة ت ضدى
ا بو طلبات ت خل ك وتاتهي اااالا ة لى ذل فى أسبام الحاك دوي المصاوق .
ومن حاث ي اماع ال وانان ذات الولة االتيلاك عموما و د وتل المتيل ة االتيلاك ال داميي علدى واده الخودوص
اات د اء مددن المرسددوم اال ددانوي الودداد اتددا ي  1925/3/11ا نردداء ال اميددة الموددرية وال ددوانان التددي أنرددأت
ونظمددت ايددو ال اميددات اال ددانوي قددك  32لسددصة  1942ا نردداء وتصظدداك ااميددة فددا وق األو اااسدداص ية
والمرسوم ا انوي قك  156لسصة  1949ا نراء اامية محم على اأساوط وقدوالو لدى ال دانوي قدك  154لسدصة
 1958فى الأي تصظداك ال اميدات د وأخادرا و قدانوي تصظداك ال اميدات الحدالي د اد ل ال دوانان التدي نظمدت التيلداك
ااألزهر مص ال انوي قك  10لسصة  1911رك ال انوي قك  26لسصة  1936وال انوي قك  103لسصة  1961ارأي
عادة تصظاك األزهر وال اةات التى يرمل ا د وال انوي قك  101لسصة  1992ا نراء ال اميات الخاقة د ادل تلد
ال ددوانان لددك تتضدمن تصظدداك مسددألة حراسددة ال اميددات سددواء اميرفددة قددوات الرددرطة أو اميرفددة مددوظهان يتبيددوي
ال اميات .
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وق خلت الفئحدة التصها يدة ل دانوي تصظداك ال اميدات الحدالي والوداد ة ا درا ئدا ال م و يدة قدك  809لسدصة
 1975وقت ق و ها – من أى نو يصظك نراء وح ات خاقة لألمدن ال داميي د واسدتمر الحدا اد ل لدى أي
ق قرا ئا ال م و ية قك  265لسصة  1979وال ر أضاف لى الفئحة التصها ية المادة ( )317المتضمن
نراء وح ة لألمن ال اميي اال اامية د وع نو تل المادة امواب قرا ئدا ال م و يدة قدك  378لسدصة
 1984لى الصو المرا لاه فاما ت م د ولك تتضمن الفئحة التصها ية لل انوي قك  103لسصة  1961ارأي عادة
تصظاك األزهر الواد ة ا را ئا ال م و ية قك  250لسصة  1975نوا و ممارفو لدصو المدادة ( )317الدوا دة
في الفئحة التصها ية ل انوي تصظاك ال اميات .
ومن حاث ي التصظاك التررييي لرةوي ال اميات يارن عن أي مسألة حراسة ال اميات وحاات ا لى تدأمان مدن
اانب قوات الررطة لك تان ا احدة لدى تد خل تردرييي يصظم دا ألي ال اميدات تضدك خادرة الي دو مدن األسدات ة
واليلمدداء وأفضددل طددفم اليلددك فددى موددر د وال اميددات سدداحات علددك وأدم تضددك قددهوة الم تمددع د يسدديى لا ددا
الافم مدن أ اداء الدوطن فدى ااتمدا عي علمدي وفادرر ور دافي و نسداني د ويخدتو فا دا التصاالدز االاتمداعي د
واانت ال امية المورية دائما و طلاية للوطصاة المورية ايا ة عن التصاا السااسي وعدن ادل مدا يهدرق ادان الدبام
مور .
ومن حاث ي التاو االاتماعي في مور أسهر عن زيادة أع اد الافم فى ال اميدات الحاومادة فبلد عردرات
اآلالف فى ال اامية وترتب على ذلد وادود مردالة ح ا ادة فدي حهدل األمدن والصظدام فدي ال اميدات والدأي ادل
ت مع نساني ابادر فد ي ال اميدات ترد مخالهدات دا يدة تتيلدق امخالهدة أحادام قدانوي تصظداك ال اميدات والئحتده
التصها ية اما تر ا ل ا تاام ارائك اصائاة من ال رائك التي ت ع على احاد الصا أو التدي تضدر االحاومدة مدن
ا ددة الد اخل ا ريمددة اا هددام المصوددوص علا ددا فددى المددادة  86مددن قددانوي الي واددات والتددي مددن الددأن ا عرقلددة
مما سة مياه اليلك ألعمال ا د أو اريمة تخريب المباني واألمفب اليامة المصووص علا ا في المادة ( )90مدن
قددانوي الي واددات أو وضددع الصددا عمد ا و فددي األمددوا المملواددة لل اةددات اليامددة المصوددوص علا ددا فددي المددادة 252
مار ا و من قانوي الي واات وغار ذل من ال رائك .
ويثو السؤا عن ح ود سلاة واختواص قوات الررطة فى ه ا األحوا وم ى ضرو ة واودها سدواء اردال
دائك أو مؤقت لحهل األمن والصظام اليام اال اميات وما ذا ااي مسل وزير ال اخلاة في ع م اااة الالدب الم د م
لاه من الم عى انراء حر ااميي دائك اال اميات لحهل األمن والصظام – في ضوء ما تر ا ال اميدات حالادا
من ا تاام ايو الافم ل رائك اصائاة – يرال قرا ا و سلباا و ااالمتصاع عن أمر أوابه ال انوي أم ال .
ومن حاث ي الررطة مرفق عام من مرافق ال ولة وتختو االمحافظدة علدى الصظدام اليدام واألمدن اليدام واآلدام
اليامدددة واحمايدددة األ واط واألعدددراض واألمدددوا وااهالدددة الامأناصدددة واألمدددن للمدددواطصان ومدددن ادددان وظائه دددا
واختواقات ا المح دة قانوناو:
أوالو  :أعما الضبط اادا ر وهدى أعمدا وقائادة ت د ف لدى مصدع مخالهدة ال دانوي والمحافظدة علدى الصظدام اليدام
امه ومه ال ر يرمل األمن والوحة والسااصة واآلدام اليامة .
راناا :أعما الضبط ال ضائي التي ت ف لى ارن وضبط مرتابي ال رائك ال صائاة.
رالثاو :تصها أحاام ال وانان واللوائ .
ومن حادث ي الردرطة هدي المرفدق األساسدي المخدتو اأعمدا الضدبط اادا ر والضدبط ال ضدائي د ال أن دا ال
فدي حد ود اختواقد ا وفامدا يتودل اد ائرة
تصهرد امما سة ندوعى الضدبط د فال دات اادا يدة األخدرى تمدا
نراط ا أعما الضبط اادا ر على الواه ال ر ستباصه المحامة د اما ي وز ا را من وزيدر اليد ااالتهداق مدع
الوزير المختو تخويل ايو الموظهان قهة مأمو ر الضبط ال ضائي االصسبة لى ال رائك التي ت دع فدى دوائدر
اختواق د ك وتاددوي متيل ددة اأعمددا وظددائه ك طب دا و لددصو المددادة ( )23مددن قددانوي اااددراءات ال صائاددة الودداد
اال انوي قك  150لسصة . 1950
ومن حاث ي الضبط اادا ر وال ر ي ف لى ع م مخالهة أحاام ال وانان واللوائ وحهل الصظام اليام يص سك لى
نوعان:
األو  :هو الضبط اادا ر الخاص وتتوالا ال ا ة أو هاةة عامة أو مولحة دا ية فى دائرة اختواقد ا وفدى
ح ود نراط ا وي ف لى توقى مخالهة أحادام ال دوانان واللدوائ ذات الودلة ااختوداص ونرداط ال دة اادا يدة
الميصاة .
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والثاني :هو الضبط اادا ر اليام وتتوالا الررطة وف ا و ل انون ا وي ف لى توقى مخالهة أحاام ال وانان واللوائ
عموما و في غار حاالت الضبط اادا ر الخاص المي ود لل ات اادا ية األخرى ال ذا ع زت تل ال ات عن
ال اام اه .
واألقل أ ي الضبط اادا ر الخاص فدى ادل ا دة دا يدة أو هاةدة عامدة أو مودلحة دا يدة فامدا يتودل اردةون ا
واصراط ا مي ود ل ات ال ة دوي غارهدا مدن ال دات اادا يدة والضدبط اادا ر ييد وسدالة مدن وسدائل اادا ة
اليامة الضرو ية لتساار المرافق اليامة من أال تح اق الوال اليدام د وييد امتادازا و مدن امتاازات دا التدي تملا دا
طباية الصراط اادا ر نتا ة لتمتع ا ة اادا ة االسلاة اليامة فى مواا ة األفراد د واختواص ال ا ة دا يدة
اأعما الضبط اادا ر الخاص ارةون ا هدو اختوداص مهتدرض ولدو لدك تدصو علاده ال دوانان واللدوائ المصظمدة
ليمل ا و غها تصظاك الضبط اادا ر فى ال وانان واللوائ المصظمة لل ات اادا ية ال يحرم ا من مما سته فامدا
يخو اختواق ا والةون ا اما أي الصو علاه ال يضان لا دا اختواقدا و ا يد ا و لدك يادن ل دا و نمدا ي تودر أردرا
على توزيع االختواقات وتح ي ها داخل ال ة اادا ية .
ومددن حاددث ي ال اميددات ااالددرت الضددبط اادا ر مصد نرددائ ا وقبددل الددصو فددي الفئحددة التصها يددة ل ددانوي تصظدداك
ال اميات على وح ات األمن ال اميي التي تتبع ال امية امواب المادة ( )317المضافة ألو مرة امواب قرا
ئا ال م و ية قك  265لسصة  1979د ومن ادان أعمدا هد ا الضدبط حراسدة مصردمت ال اميدة وحهدل الصظدام
اليام ا ا .
ومن حاث نه لك يثبدت قد و قدرا مدن وزيدر اليد ااالتهداق مدع الدوزير المخدتو امدص أفدراد وحد ات األمدن
اادا ر اال اميات قهة مأمو ر الضبط ال ضائي االصسبة لى ال رائك التي ت دع فدي دوائدر اختواقد ك وتادوي
متيل ة اأعما وظائه ك د ف نه يترتب على ذل أي اختواق ك المرا لاه محد د اأعمدا الضدبط اادا ر ف دط د
ول ك أرصاء حماية مصرمت ال امية وأمص ا أي ي وموا على واه الخووص ااألعما اآلتاة :
أوالو قااددة ال ويددة  :ادداالطفع علددى المسددتص ات الرسددماة التددى تثبددت هويددة مددن يد خل لددى ال اميددة والتح ددق مددن
الخواته للتأا من أنه عضو ا اةة الت ي اال امية أو موظن أو طالب اال امية أو من غار هؤالء ممن يحق
ل ك دخو ال امية لمولحة ولسبب مرروع يبر ال خو لى ال امية .
رانااو :التهتاش الوقائي لمن يظ ر أنه يحمل أالااء ممصوعة أو ضا ة أو محظو دخول ا لى ال امية .
رالثا و  :تحرير محاضر دا ية عن أية مخالهات دا يدة ت دع فدي ناداق ال اميدة وعرضد ا علدى ئدا ال اميدة أو
أمان عام ال امية أو غارهك من المسةولان المختوان التخاذ اااراءات ال انوناة ض المخالن .
وال يمل أفراد وح ات األمن اادا ر السلاات واالختواقات الم ر ة لمدأمو ر الضدبط ال ضدائي حدا ربدوت
تلب أح األالخاص اا تاام اريمة اصائاة أو اي وقوع أى اريمة اصائاة داخل ال امية .
ومن حاث ي قانوي تصظاك ال اميات والئحته التصها ية وال انوي قك  103لسصة  1961ارأي عادة تصظاك األزهر
وال اةددات التددي يرددمل ا والئحتدده التصها يددة وال ددانوي قددك  101لسددصة  1992ا نردداء ال اميددات الخاقددة والئحتدده
التصها يدة لددك تتضددمن أر ندو يحظددر دخددو الرددرطة لدى ال اميددات لمباالددرة أعمدا الضددبط ال ضددائي أو أعمددا
الضبط اادا ر .
اما أي نو المادة ( ) 317من الفئحة التصها ية ل انوي تصظاك ال اميدات الخداص ا نرداء – وحد ة لألمدن ال داميي
اال اامية لك يحظر قراحة دخو قوات الررطة لى ال امية .
و ذا اداي ال سدتو المياددل الوداد عدام  2012قد تضدمن فدى المددادة ( )100الدصو علدى حظددر دخدو أى قددوة
مسددلحة أى مددن م لد الصددوام والرددو ى أو الواددود علددى م راددة مصدده ال االددب مددن ئددا الم لد د فد ي ذلد
ال سددتو ومددا سددب ه مددن دسدداتار وااعددفي ال سددتو ر الحددالى الودداد اتددا ي  2013/7/8وال ددوانان الصاف د ة لددك
تتضمن اى نو يحظر على الررطة دخو ال اميات أو تيلاق دخول ا على ذي مدن ئدا ال اميدة فدي أحدوا
الضبط ال ضائي ويترتب على ذل أنه من الوااب قانونا و على أعضاء الردرطة ممدن ل دك قدهة الضدبط ال ضدائي
ومياوني الضبط ال ضائي المواحبان ل ك دخو ال اميات اي وقوع ال رائك ال صائاة لاره ا ولضبط مرتابا ا د
وعص توافر حالة التلب اا تاام اريمة اصائاة داخل ال اميدات دوي حاادة لدى ذي مدن ئدا ال اميدة أو أحد
مسددةولا ا د ألي ئددا ال اميددة ونواادده وعم د اء الالاددات ووافئ ددا والمددوظهان اادا يددان اال اميددات وأعضدداء
وح ات األمن اادا ر ال يتمتيوي اوهة مأمو ر الضبط ال ضائي د وال ييتبروي ا يفو عن الررطة فدى مزاولدة
اختواص الضبط ال ضائي د وعمل الررطة فى ه ا الحالة لا عمدفو دا يدا و تتبدع فاده وزيدر ال اخلادة و نمدا هدو
عمل قضائي تتبع فاه الصائب اليام طب ا و لصو المادة ( )22من قانوي اااراءات ال صائاة والتي تصو علدى أي " :
ياوي مدأمو و الضدبط ال ضدائي تداايان للصائدب اليدام وخاضديان االدرافه فامدا يتيلدق اأعمدا وظاهدت ك  "....وال
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يتوقن دخو قوات الررطة الى ال امية عص مباالرة اختوداص الضدبط ال ضدائي علدى ذي مدن أى مسدةو فدى
ال امية وال من ال اضي المختو أو من الصاااة اليامة ألي ال اميدة ال تيد مسداصا و خاقدا و يلدزم حودو الردرطة
على ذي أو أمر قضائي قبل دخوله د و نما تي ماانا و عاما و يباالر فاه المرفق نراطه ويُسم ا خوله لال اليداملان
وال ا سان اال امية .
أما عن دخو قوات الررطة الى ال امية لل اام اأعما الضبط اادا ر ف نه يرترط ل ل :
أوالو  :أي تي ز دا ة ال امية وأفراد األمن اادا ر التااع لل امية عن االضافع اواادب حهدل األمدن و الصظدام
اليام فى ال امية .
راناا و  :أي يالب ئا ال امية من وزا ة ال اخلاة أي تتولى الررطة حهل األمن والصظدام اليدام اال اميدة ذلد أي
ا نتظام مرفق التيلاك اال امية مسةولاة دا ة ال امية ف ذا ق ت حااة المرفق لى واود قوات الررطة اده اردال
مؤقت لحهل األمن لحان استيادة وح ة األمن ال داميي قد ت ا علدى حهدل األمدن يتيدان علا دا أي تالدب ذلد مدن
وزا ة ال اخلاة .
وال ي ددوز لددوزا ة ال اخلاددة أي تمتصددع عددن تددولى مسددةولاة حهددل األمددن والصظددام اليددام اال اميددات ذا طلبددت دا ة
ال امية مص ا ذلد د ألي وظاهدة وزا ة ال اخلادة واختواقدات ا المحد دة فدى ال دانوي توادب علا دا ذلد د امدا أي
اختواق ا ا ة الضدبط اادا ر اليدام تلزم دا مسدةولاة الضدبط اادا ر حدان تي دز ا دات اادا ة عدن ال ادام
اأعما الضدبط اادا ر الخداص .ومدن غادر السدائ االحت دا ااسدت ف ال اميدة لمصدع الردرطة مدن حهدل األمدن
اال اميات حان تتح ق األسبام والرروط المبر ة ل ل د ألي است ف ال اميات ا اةات عامة علمادة يصظدر لاده
من مصظو وظاهي اأنه ي ف لى حسن قاام ال امية ارسالت ا اليلماة والهارية والث افاة دوي ت خل من اانب أية
ا ة دا يدة أخدرى فدى دا ة الدةوي ال اميدة أو فدى ال درا ات الوداد ة ادالتياان فدي وظائه دا أو االترقادة أو فدى
الددةوي االمتحانددات أو نتائ ددا وغاددر ذل د مددن أمددو تخددو دا ة ال اميددة د ال أي اسددت ف ال اميددات ال ييصددى
انهودال ا عدن ال ولدة د فال اميدات الحاومادة تمدو مدن المدا اليدام لت د م خ مدة التيلداك الم داني للادفم ويحاددك
ال انوي ح ود عفقت ا االحاومة واالوزا ات واأا زة ال ولة األخدرى وف دا و للضدوااط الم در ة السدت ف المرافدق
اليامددة فددى طددا الفمرازيددة الموددلحاة أو المرف اددة د واسددت ف المرافددق ال ييصددى أي يودار اددل مرفددق ازيددرة
ميزولة د ف ماع المرافق اليامة أعضاء فى اس واح هو ال ولدة د وحتدى لدو خلدت ال دوانان اادا يدة مدن تصظداك
الوددلة اددان مددرف ان أو ا تددان دا يتددان فد ي ذلد ال ييصددى ال اايددة ااص مددا د و نمددا يددتك ضددبط حد ود اليفقددة اددان
المرافق اليامة فى طا من المروندة اادا يدة والتاامدل اادا ر علدى واده ياهدل اسدتمرا سدار المرافدق اليامدة
لتح اق موال ال ماهار التى ي وم المرفق على خ مت ا وتلباة االحتاااات اليامة اما يح ق المولحة اليامة .
ومن حادث ي وزيدر ال اخلادة سدبق أي أقد ال درا قدك  1812لسدصة  1981ا نرداء دا ات للحدر ال داميي
ام يريات األمن االمحافظات تختو احهل األمن والصظام اليام داخل ال امية والاات ا ومياه ها وحراسة وتأمان
المصرمت وما ا ا من مي ات وأا زة د وق ق ه ا ال را في ضدوء الظدروف السااسداة واألمصادة التدي الد ت ا
مودر فدى ذلد الوقدت د وفددى طدا سددلاته الت يريدة دوي لددزام قدانوني علادده اد ي تتددولى وزا ة ال اخلادة أعمددا
الضبط اادا ر اال اميات د ولك تيترض دا ة ال اميات على ذل ال را و نما قبلته د وارهت الت رادة اليملادة
ايد مدرو سدصوات علدى ذلد ال ددرا أي وزا ة ال اخلادة ت داوزت دو الضدبط اادا ر اال اميدات وتد خلت فددى
الةوي ال اميات على واه يصا من اسدت فل ا د وقد تصدادى ايدو أعضداء هاةدة التد ي ا اميدة ال داهرة اايداد
الحر ال اميي التااع لوزا ة ال اخلاة عدن ااميدة ال داهرة د وطدالبوا دا ة ال اميدة اتهيادل ندو المدادة ()317
من الفئحة التصها ية ل انوي تصظاك ال اميات د واي ق و حاك ه ا المحامدة ا لسدة  2009/6/16فدي الد عوى
قك  26627لسصة  63ق ا لغاء ال را السلبي ل امية ال اهرة ااالمتصاع عن نراء وح ة لألمدن ال داميي ا اميدة
ال اهرة تحل محل دا ة الحر ال اميي التااية لوزا ة ال اخلاة – وال ر أي تده المحامدة اادا يدة اليلادا – قامدت
وزا ة ال اخلاة ا اياد الحر ال اميي ال تااع ل ا عن ال اميدات غدك أي الحادك اداي اردأي ااميدة ال داهرة ف دط د
وقامت ال اامية ا نراء وح ة لألمن ال اميي لحهل األمن وحماية المصرمت ال امياة ا ا .
ومن حاث ي الم عى ت م االب لى وزير ال اخلاة – على الواه الثاات من أو اق الد عوى – يالدب فاده عدودة
الحر ال اميي التااع لوزا ة ال اخلاة لاتولى حهل األمن والصظام اليام اال اميات في ضوء ما تر ا ال اميدات
من أح اث عصن والغب واعت اء على الافم وأعضاء هاةة الت ي واعتد اء علدى المصردمت ال اميادة د والتدى
ق م دلاف علا ا – أمام المحامة – ما نردرته الودحن حدو األحد اث التدي الد ت ا ال اميدات د وقد امتصدع وزيدر
ال اخلاة عن اااة الم عى لى طلبه .
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ومددن حاددث ي ال ددوانان واللددوائ الصاف د ة ال تلددزم وزا ة ال اخلاددة مددن تل دداء نهس د ا ومددن غاددر طلددب مددن دا ات
ال اميات أي تتولى أعما الضبط اادا ر مؤقتا و فى ال اميات لحان استيادة وح ات األمدن ال داميي ا دا قد ت ا
على ضبط األمن داخل ال اميات .
ومن حاث ي ال اميات التي اختوم ا الم عى اصاء على تالان مدن المحامدة لدك تحضدر ال دا ااد اء دفاع دا فدى
ال د عوى د و نمددا حضددر مص ددا ال اميددات المرددا لا ددا فددى محاضددر ال لسددات وفددى وقددائع ال د عوى د وق د الهددت
المحامة ال اميات ابااي ما ذ ااي األمن اادا ر اال اامية ااف لحهل األمن والصظام اليام والمصرمت ا دا علدى
الواه المبان امحاضر ال لسات د وق أفاد الحاضر عن ئا اامية ال اهرة أي األمدن فدي ال اميدة اداف د وأي
ال اميددة تسددت عى الرددرطة فددي حالددة الضددرو ة د و ن ددا لددك تالددب واددود الحددر ال دداميي اوددهة دائمددة د وقددر
الحاضددر عددن ئددا ااميددة األزهددر أي األمددن اادا ر داخددل ااميددة األزهددر غاددر ادداف وغاددر مؤهددل لحمايددة
المصرمت واأل واط وأي األمر يحتا لى ت عاك د ولك ي ار أر من الم افيان عن حهل ال اميات المرا لا ك فدى
محاضر ال لسات أي ال اميات التي يد افيوي عص دا قد طلبدت مدن وزا ة ال اخلادة تدوفار قدوات الردرطة لحراسدة
ال اميات ارال دائدك د وتبدان للمحامدة حدرص تلد ال اميدات علدى عد م عدودة الحدر ال داميي التدااع لدوزا ة
ال اخلاة لى ال اميات مما تر ا ايض ا مدن أحد اث ومدع مدا أقدر اده الد فاع مدن ع دز األمدن اادا ر عدن حهدل
الصظام وحماية المصرمت فى ال امية .
ومن حاث نه لك يثبت من األو اق أي ال اميات المختومة في الد عوى قد طلبدت مدن وزا ة ال اخلادة أي تتدولى
حهل األمن والصظام اليام والمصرمت ا ا اوو ة مؤقتة لحان استتبام األمن ا ا أو ق ة وح ة األمدن ال داميي ا دا
على ضبط األمن والصظام ا ا ولك يثبت أي وزير ال اخلاة ق امتصع عن اااة أى من ال اميات لى طلب دا فدى هد ا
الرأي.
ومن حاث نه لا على وزير ال اخلاة أي يحل نهسه محل دا ات ال اميات فدى ت د ير ضدرو ات المرافدق التدى
يتحملوي مسةولاة دا ت ا د ومن غار الوااب علاه – دوي طلب لاه من دا ات ال اميات – أي يت خل من تل داء
نهسه في مسألة تتيلق ا دا ة مرفق ال اميات وهى المتيل ة االضبط اادا ر اال اميات وحهل الصظام ا ا .
ومن حاث ي األح اث التي ترد ها ال اميدات المودرية الحاومادة حالادا و – وهدى واقدع غادر مصادو – قد تبدر
لرؤساء ال اميات طلب ت خل الررطة لحماية مرفق التيلاك اال اميات ولضماي انتظدام سدارا عدن طريدق تدوفار
حراسدة مؤقتددة مدن الرددرطة لل اميدات وف دا و للضدوااط المرددا لا ددا انهدا و د ال أندده ال محدل لل ددو ادأي قاددام السددبب
المردا لاده وتح ده يواددب علدى وزيدر ال اخلادة مددن تل داء نهسده أي يود قددرا ا و اتدولي قدوات الردرطة حراسددة
ال اميات ألنه ال ي وز لزام وزير ال اخلاة أي يستيار سببا و يخو مرف ا و اخر لابصى علاه قدرا ا و يتيد ى أردرا الدى
ذل المرفق والى نظام دا ته اغار طلب ومواف ة من ال ائمان على دا ة ذل المرفق .
واالبصاء على ما ت د م ف نده ال لدزام قانوندا و علدى وزيدر ال اخلادة اغادر طلدب مدن دا ات ال اميدات أي يدأذي ل دوات
الررط ة اال خو لى ال اميات لضبط األمن ا ا فى حالة ع م ق ة وح ات األمن اادا ر عن ال ادام ا د ا الد و
و ذ لك يثبت من األو اق أي أيا مدن ال اميدات قد طلبدت ذلد مصده ومدن ردك فد ي امتصداع وزيدر ال اخلادة عدن ااادة
الالب الم م لاه من الم عى فى ه ا الرأي ال يرال غهاالو دا يا و عن وااب تصها ال وانان واللوائ وال ى يردال
امتصاع ا ة اادا ة عن تصها ها قدرا ا و دا يدا و د وال يصادور امتصداع وزيدر ال اخلادة عدن ااادة طلدب المد عى علدى
قرا دا ر سلبي د ويتيان الحاك اي م قبو ال عوى النتهاء ال را اادا ر .

وإذ لم يلق الحكم قيوى لد الطاعن فقد طعن عليه لألسياب اآلتية
مخالفة القانون والخطأ في تطييقه وتأويله:
حاث أي ما انت ت لاه المحامة في قضائ ا اانتهاء ال را االدا ى يي مخالهة قا خة لل انوي وما است رت علاه
أحاام المحامة اادا ية اليلاا ذل الي الثاات أي الااعن ق ت م ا ند ا ات سدماة لدى المايدوي ضد هك لسدرعة
ق ا قدرا نرداء الحدر ال داميي ولادن المايدوي ضد هك لدك يحرادوا سدااصا واالتدالي يضدحى امتصداع ك عدن
ق ا قرا ا ا نراء الحر ال اميي في حاك ال را ات السلباة.
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الحكم المطعون فيه جاد مشوبا بالفساد واىسمدىل:
حاددث ي الثااددت مددن األو اق ومسددتص ات ال د عوى أي الادداعن ق د م مددام محامددة أو د اددة مةددات مددن الوددحن
الرسماة التي تستغاث اضرو ة عودة حر ال امية نظرا للحرم ال ائرة داخل أسوا ال اميات واالعت اء على
الالبة وأسات ة ال اميدات امدا قد م الاداعن للمحامدة الي يد مدن السدا ي ات التدي تثبدت االودوت والودو ة مد ى
ال رائك اا هاااة التي تتك داخل أ وقة ال اميات .
الحكم المطعون فيه جاد مشوبا بالقدور :
ح اث ي الثاات اي هصاب قرا ا سلباا نتا دة امتصداع المايدوي ضد هك عدن قد ا قدرا ا نرداء الحدر ال داميي
لحماية أاصائصا الافم واالسات ا ال ر أقبحوا يتيرضوي ال يوم لفعتد اء الودا م مدن قبدل ال ماعدة اا هااادة
على الرغك من ن ا المايوي ض هك اضرو ة ق ا قرا ا نراء حر ااميي
الـــــــرا القانوني
ومن حي إن ما يهدف إليه الطاعن هو الحكم بقيول الدعو شكال وفى الموضىو بللاىاد الحكىم المطعىون فيىه
والق اد مجددا بللااد القرار السليي المطعون عليه باىممنا عن إصىدار قىرار بلنشىاد إدارة للحىرج الجىامعي
بالجامعات مع إلزام المطعون ضدهم المدروفات.
ومن حي انه وعن الشك
ومن حاث ي الحاك المايوي فاده قد ا لسدة  2013/12/31د وأقداك الايدن الماردل علا دا ا يد اع ت ريدرا قلدك
اتام المحامة اادا ية اليلاا اتا ي  2014/1/18ف نه ومن رك ياوي ق أقاك في مايداد السدتان يومدا و المصودوص
علاه قانونا و في المادة ( )44من ال انوي قدك ( )47لسدصة  1972اردأي م لد ال ولدة د و ذ اسدتوفى الايدن سدائر
أوضاعه الرالاة األخرى ف نه ياوي م بوالو الافو .
ومن حيث انه وفيما يتعلق بشرطي المصلحة والصفة
ومن حيثنإح حاءننل ح ميكمن ح دا يثن ح ياثننل قد ستدر ع ى د عو ىدلغ س هيدخص مد يندل م ىهاهدم اخ ددخ
سيرنددخا سه ددعسع س سعت سرددد ستددر ساخ ب ه عسقيددم ددعلىهرد و له ددرع ه يددلن ىددلغ س هيددخص عو ه ددلو ددم
قعسع إ سعت ا خئ لجل لقخئا ارج أل خعه ىا إقخ م سه ىلغ و لإ ري ف م س سه ع يدأو هدا هلجد سه دعسع
عل لجد ددا قسن قيددن عاد سهد ىلغ و ل خاد سهد ىلغ هددع يلهددم –" سه ح ددم س سعهددم سه هددخ – سه ددو عقددا
 4256هتام  34ق ج تم ." 1991/3/2
وم حيثإح نهحلا ضلص سه لسى سه خ م ه خالو اخو ع صف هر هق ىو ع سه ن حم و فل مصاي م
سه تخس يخه ع ق سه خالا ه ى ا سه ىلغ سه لضلىهم عل سالىر سص ى ح د سه سر ا سه ىلغ سه سرهم و ع خ
سهنفم ا سه ىلغ ا ق عة سه يص ى سه لن ع خا سه ضخص ا سه ىلغ ا يخهاتيم ه فع لاد عنهال عل
ل هال عل ال قخالاهخ عل لنهخ عل قه خ لم يخهاتيم ه ج م س سعهم لاد نخحب ساليرنخص ا سهر يهع ىو
سهج م س سعهم عل سه يص سالىريخعت سه خا سه ى ى هد ا سه ىلغ لسه رنن ي خ لضلىخ لسه ت ر لو هد
سه عة سهلسق هم ى لسج ر خ قخالاخ يخهع لر ها سه ترا س .
و صف حمسل حشكاث حتتءححابلح اخولحفيح اعوىحبثنملح مصاي ح تخهم س نفم لضلىهم ال ررضح لال رريهو
إال ىا احص سه لضلع اه خ ل و ا اخو سهر عض ه ن حم ه لو رخههخ ه ر عض ه نفم و اخه ن حم ع
ه يلن سه ىلغ يها خ سهنفم ع ه يخ عة سه ىلغ ع خا سه ضخص لإه سع اخع اه خ هك ساد ق ه لو سه يص
هك ال هجلق هد قسلهم م ه سه ىلغ يافتد ه هخا تيب و
نخحب ن حم رجهق هد ب إهيخص سه عسع ل
عتيخب ى ا سألم هم.ح"حا/حمصطفىحكمللحوصفىح–حأصولح جي تح قءل ح الا يىح–حص152حوملحبياهل" ح
أمل حفثمل حثتياق حبشيط ح مصاي حفلن المادةأ3أ من قانون المرافعات والمسميدلة بالقانون رقم  81لسنة
1996تنص على انه "" ال ت بل أر دعوى اما ال ي بل أر طلب أو دفع استصادا ألحاام ه ا ال انوي أو أى قانوي
اخر  .ال ياوي لواحبة فا ا مولحة الخواة ومباالرة وقائمة . .............ومع ذل تاهى المولحة الميتملة ذا
ااي الغرض من الالب االحتااط ل فع ضر مح ق أو االستاثاق لحق يخرى زوا دلاله عص الصزاع فاه .
وت ضى المحامة من تل اء نهس ا د في أر حالة تاوي علا ا ال عوى د اي م ال بو فى حالة ع م توافر الرروط
المصووص علا ا فى اله رتان الساا تان .
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وي وز للمحامة عص الحاك اي م قبو ال عوى النتهاء الرط المولحة أي تحاك على الم عى اغرامة ارائاة ال
تزي عن خمسمائة اصاة ذا تباصت أي الم عى ق أساء استيما ح ه في الت اضي " .
وتنص المادة  12من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة 1972م على أنه "ال ت بل الالبات اآلتاة:
أ-الالبات الم مة من أالخاص لاست ل ك مولحة الخواة.
م............. -
وإذا كان الق اد اىدار ق ساير ال ضاء الم ني فاالترط ل بو دعوى االغاء توافر المولحة الرخواة
المباالرة ال أي شراح القانون اىدار ق اروا في ه ا الرأي على التهرقة اان المولحة في دعوى االغاء
والمولحة في دعوى ال ضاء الاامل وانت وا من ذل لى انه ذا ااي ياهى في األولى أي يتوافر م رد المولحة
ال ية فانه الا في الثاناة أي تيتم المولحة على حق الخوي د وال ر ح ا االه ه لى اعتماد ه ا التهرقة نظرته
الخاقة لى طلبات االغاء ف ن ا على خفف دعاوى ال ضاء الاامل ال تتيلق اح وق الخواة ولاص ا تيرض
على المحامة نوعا من الخوومة الياصاة محل ا ال را االدا ى المايوي فاه ا و تح اق مرروعاته ضمانا
لساادة ال انوي د ويرى اانب من اله ه واحق اي طيوي االغاء من فةة ال ضاء الياصي ولاص ا تحمى موال
خاقة فل ا الايوي دو ها في حماية الموال ال اتاة والمرااز الخاقة ااافراد ف ي لاست دعاوى حسبة وأن ا
ال تاوي م بولة ما لك ت ك االم عى حالة قانوناة خاقة تاوي متولة اال را المايوي فاه على الال ي يل ه ا
ال را مو ا لألضرا ا ا الحالة ال انوناة الخاقة ومبر ا لرفع الاين  ..د وميصى ذل أي دعاوى االغاء
ي تمع فا ا اانب عاصي يتمثل في قاام ه ا الايوي على فارة حماية مب أ المرروعاة وا ل اانب الخوي
يتمثل في ذاتاة الموال والمرااز ال انوناة التي تحما ا ه ا الايوي والتي ال تاوي م بولة ل ى الت اضي ا ون ا
ف ي ذي دعاوى ذات طباية مختلاة ت مع اان ال انبان الياصي والرخوي.
وقد سايرت فحكام المحكمة اإلدارية العليا ه ا االت اا فصوت على" أنه ي ب أي تاوي المولحة الخواة
ومباالرة – ال أنه وفى م ا دعاوى االغاء وحاث تتول ه ا ال عوى ا واع واعتبا ات المرروعاة والصظام
اليام ف ي ال ضاء اادا ر يؤاز ا اله ه ال ي ن في تهسار الرط المولحة الرخواة عص ضرو ة واود حق
ياوي ق أه ا أو م اه – اما هو الحا االصسبة ل عاوى التيويو وسائر ال عاوى الح وقاة – و نما يت اوز
ذل اال ال ر يتهق ويس ك فى تح اق مبادئ المرروعاة و ساء م تضاات الصظام اليام احاث يتسع الرط
المولحة الرخوي لال دعوى لغاء ياوي افي ا فى حالة قانوناة خاقة االصسبة لى ال را المايوي فاه من
الأن ا أي ت يل ه ا ال را مؤررا و في مولحة ا ية له.
في هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  691لسنة 27ق جلسة 1983/11/26م إصدارات
المكمب الفني السنة 29
بيد فن مفهوم المدلحة فو الدفة يخملف في المنازعات اإلدارية عن غيره من اىنزعة الق ائية األار
وخاقة فاما يتيلق بدعاو اإللااد نظرا و لما ترتبط اه تل المصازعات اااس ام في تح اق الررعاة وساادة
ال انوي فى ال ولة وذل لابايت ا اادا ية المرتباة االوال اليام وهو األمر ال ر ح ا االه ه وال ضاء لى
التوسع في مه وم اف من الوهة والمولحة احاث انه ايل توافر أيا مص ما يغصى عن األخر وذل نظرا لما
تتمتع اه المصازعات اادا ية من طباية خاقة تص مج فا ا الوهة في المولحة وهو ما ييبر عصه االمولحة
المانحة للوهة في الت اضي أوابت ا الاباية ال انوناة ل ا ال عاوىد اما فرضه ه ف ا األسمى ال ر استصت من
أاله ه ا الوسالة ال ضائاة لتاوي ضمانا و لمب أ المرروعاة ال ر يرتاز علاه اصاء ال و المتحضرةد وال ر يؤس
علاه البصاة التحتاة التي يؤس علا ا اصاء الح وق والحريات الماهولة دستو يا و ودولاا و .ومن رك ف نه ال ي بل الاين
على ال را ات اادا ية ال ذا مست مولحة الخواة مباالرة لاالب االغاء وال ي بل الالب من أر الخو
لم رد أنه مواطن ي مه أنهاذ ال انوي المتيلق االصظام اليام وحماية الوال اليام
وهو ما تم تأكيده فكثر من مره فذهيت المحكمة اإلدارية العليا إلى فن أ قهة المت اضى في قضاء االغاء تص مج
في المولحة فااهى ل بو طلب لغاء ال را االدا ى توافر الرط المولحة الرخواة المباالرة في ه ا االغاء
م ما اانت قهة افع ال عوى د ذل أي طلب لغاء ال را ات اادا ية هو في ح ا ته طين موضوعي عام مبصى
على المولحة اليامة التي ي ب أي تسود ال را ات اادا ية فالب االغاء هو مخاقمة لل را االدا ى المخالن
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لل انوي فى ذاته ومن رك ااي االغاء عاصاا وال يلزم في طالب االغاء أي ياوي لواحب الحق ح ا وذاتاا ال ياهى
أي ياوي ذا مولحة الخواة ومباالرة في طلب االغاء د وه ا المولحة تتح ق متى ااي الااعن في مراز
قانوني خاص ومباالر لل را المايوي فاه مادام قائما ومادام ه ا المراز وراق الولة اال را ااي ترااه عفقة
مباالرة تختلن حسب نوعه وموضوعه.أ حكم المحكمة اىدارية العليا فى الطعن رقم  1062لسنة 7ق – جلسة
1968/3/2أ

وإزاد تلك اىعميارات ذهب الاثارين من الراط ال انوي ومنهم د /سليمان الطماو وهو او د الرط الوهة
والمولحة لى ال و اأنه " ذا ااي هصاب خفف اان م لو الوهة والمولحة في ال عاوى اليادية فمراع ذل
أي المولحة في ه ا ال عاوى ي ب أي تستص لى حق ي ب حمايته الي ال عوى في الح ا ة هي من توااع الحق
افع ال عوى دائما هو قاحب الحق اما في م ا دعوى االغاء فلا من الضرو ر أي تستص المولحة
ولا
المبر ة قانونا ل بو دعوى االغاء لى حق اعت ى عليه ولهذا فان مدلول الدفة والمدلحة يندمجان في مجال
دعو اإللااد أ د /محمد عيد السالم مخلص – نظرية المدلحة في دعو اإللااد ص 173و 174أ
يخ س هيخص سهر رر ق ي علىهم سه عسعس س سعهم ليخىريخع عا دخ ر هدع
وم حيثإح ح مستقي ى هد إاد ا
اخقىم ىهاهم هرت ف لا سه ن حم سه رع م ا ىلغ س هيخص ىاد ا سه ىخلغ سه ضدخئهم سأليدعغ يحهد ال
رر ه سه ن حم حعاهخ ب ا ىلغ س هيخص يحق عل ع دق قدخالا سرد عل يند هعساد ىدلغ س هيدخص ض اضدالب
ىو عو ج س سه لهم سهفعات ق ريفف ا عل سه ن حم ا ىلغ س هيخص ض إ هتدرلت اد قضدخئد عو ه د
سه تخس ي ن حم عسا ىلغ س هيخص ا رخعهخ عا دخ عل اد ردخعهخ الحدق ض ل دخ خاد سه عجدم سهرد ه دلو
ى ه ددخ مد س سه تددخس يخه ند حم ب د س ب ل يخ ددعس ب خه ددخ قد ع سه ح ددم فخهددم مد ه سه عجددم " suffisament
 ( "directe et certaineح ا سه ج دس اد قضهـــــــدـم "  " ABISSETيج تدم  1958/2/14ج لىدم
عح خا ههيلو ىو سهتام ص  ) 98لمل خ اتعه سهف د يأو خ ه قا رلساعه ا سه ن حم ا ىلغ س هيخص – ي خ ب
ه ه سهنهيم سه ضخئهم مل ا عال ه لو سه تخس ي ن حم عسا ىلغ س هيخص هع يخ ع عل هع ح ق ي د ن
يددخهف اهددد " LA LESION DE L'INTERET NE SOIT NI EXAGEREMENT
INDIRECTE
NI
EXQGEREMENT
INCERTAINE
EXAGEREMENT
النو ح قءل ح دا ييح–حينثهحشلبىح طبي ح سلاس حسنن ح1996حموننتحكيسنتث ح
INCERTAINE
يامح441حبحصح393ح)ح.
ل ا ىو سهيهـــــخو عاد و سه تر ع ى هد سا خج سهنفم اد سه ند حم اد ىدلغ س هيدخص ض لمدل دخ ر يدع ىادد
سهنهيم سه ضخئهم سهر جع ي خ عح ـــــدـخا ج دس سه لهدم سهفعاتد " سه ند حم سه خاحدم ه ندفم اد سهر خضد "
 " intérêt donnant qualité à agirيكننمح نناو ليح مجتميــــننـ حفننىحاءثــــننـ ح " Comm.de
"Fréjusحبجاســــــ ح1993/4/5حذ تح مــــيجححصح99
و ملحكلنتح أليكلمح متقام حفىحشأ ح مصاي حفىحاعوىح د غل ق علجير خ سه يه م سهيخنم ه ه سه ىلغ دخ
اعضد م ا خ سألت سه ت سترا و عج د م ه سهلته م سه ضخئهم هر لو ضد خام ه يد ع سه دعلىهم سهد غ هعر دق
ى هد ياخص سه لن سه رحضعة ض لسه ت ه سهيهئم سهرحرهم سهر هبتس ى ه خ ياخص سهح لق لسهحعهخ سه خ م سه فلهدم
هدم يخه دخالو عقدا
ترلعهخ ب ل لههخ ب ض سأل ع سه ت ال هجلق د ر يهق عح دخا سه دخ ة ( )3دو قدخالو سه عسا دخ
 81هتام  1996اد سهادقسع سه خ دن لى د سهاحدل سهد غ يردد سهج دم س سعهدم اد ندحهفم ا دخ سأللن لتدا س
يه دم سه اخقىدم اد
ه ا خ يخارفخص ن حم عسا سه ىلغ لسه ر ي هو إه جخايد ض ه خ ه د هك و ر خعض
ىلغ س هيخص هف سهاص دع سا يخقدد سهد ت ع ردد سئدعة رلحهد سه يدخ ل يخه ح دم س سعهدم سه هدخ اد ح دخ
تخهف س خعة إههد .
أيه وال يألو في تح ي مه وم المولحة االصسبة
وبناد عليه كان على الق اد اإلدار حتما م ضاا و أي ي ت
لل عاور التي تارط في ساحته – سواء اانت من دعاور االغاء أو مما اقال على تسماته ا عاور ال ضاء
الاامل – اتهسار الصووص  -التي ترترط المولحة ل بو ال عاور – تهسارا و يصأر االمصازعات اادا ية – اواه
عام – عن أي تاوي من دعاور الحسبة  ,ويتوافق في ذات الوقت مع طباية المصازعات اادا ية و ال و ال ر
ي وم اه ال ضاء اادا ر في حراسة الررعاة وساادة ال انوي  ,اغار فراط وال تهريط فف يبسط في مه وم
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المولحة ال البسط في المصازعات اادا ية فاتفالى الها ق ااص ا واان دعاور الحسبة فف يااد يبان  ,وال يتر د
في تح ي مه وم المولحة اما يتأاي وطباية المصازعات اادا ية فاح ب أقحام الح وق و الموال عن أي
يارقوا اااه ويل وا ساحاته دفاعا عن موالح ك وح وق ك  ,و نما ااي علاه أي يتخ اان ذل سباف  ,وذل حسب
الظروف و المفاسات التي تظ ر له في ال عور.
ومن حي إن حماية األرواح والممملكات العامة والخاصة والحفاظ على المرافق العامة والعم على حسن
سيرها وانمظامها هي من اج واسمي وظائف الدولة يعاونها في ذلك ففراد المجممع بالقدر الذ يمكنها من
إعمال سلطمها وبسط هيمنمها علي مقاليد األمور فان هي تقاعست كان على اإلفراد اسمنهاض هممها للقيام
بأعياد مسئوليمها
ومن حي انه بمطييق ما تقدم ،ولما كانت دال اميات الحاوماة تمو من الما اليام لت م خ مة التيلداك الم داني
للافم ويحادك ال دانوي حد ود عفقت دا االحاومدة وادالوزا ات وادأا زة ال ولدة األخدرى وف دا و للضدوااط الم در ة
الست ف المرافق اليامة في طا الفمرازية المولحاة أو المرف اة د واسدت ف المرافدق ال ييصدى أي يودار ادل
مرفددق ازيددرة ميزولددة د ف ماددع المرافددق اليامددة أعضدداء فددي اس د واحد هددو ال ولددة د وحتددى لددو خلددت ال ددوانان
اادا ية من تصظاك الولة اان مرف ان أو ا تان دا يتان ف ي ذل ال ييصى ال ااية ااص ما د و نما يتك ضدبط حد ود
اليفقددة اددان المرافددق اليامددة فددي طددا مددن المرونددة اادا يددة والتاامددل اادا ر علددى وادده ياهددل اسددتمرا سددار
المرافدق اليامددة لتح اددق مودال ال مدداهار التددي ي دوم المرفددق علددى خد مت ا وتلباددة االحتاااددات اليامدة امددا يح ددق
المولحة اليامة.
ولما كان الطاعن ق أقام دعواا المارلة اوهته أح المواطصان ال ين ي م ك الحرص على ال اك واألخفق الروحادة
واالاتماعاة والسااساة التي تسود الم تمع وال ود عدن مودلحة ال ماعدة التدي هدو عضدو فا دا ويتدأرر امدا يتدأرر
غارا من أعضاء ال ماعة اما يارأ على ه ا ال اك واألخفق من أفاا وسلوااات وقو واف ة فاس ة ومهسد ة ال
تفئك طباية الباةة المورية الخالوة من التسام والتفحك الدوطصي وعد م الهرقدة او التصداحر والد ر يل دى اظفلده
على الحااة الم تمياة اأسرها ويمد امادع الاوائدن ا دا دوي تهرقده وي سدك الم تمدع لدى الداع متصداحرة سااسداا
وااتماعي وفاريا وأي لوااا دوي واود مساحة مرتراة ااص ك وهدو مدا يادوي لده اابدر األردر علدى األمدن ال دومي
المورر ويؤدى لى الاعة الهوضى مما ياوي له اابر األرر على سار اليملاة التيلاماة داخل ال اميات ومن ردك
وا ا المثااة ف ي الرط المولحة الرخواة المباالرة وهو يص مج فدي الودهة ياونداي متدوافراي لد ى المد عى ممدا
يبر له افع دعواا المرا لا ا.
ومن حي انه وعن الموضو
ومن حي إن اليح في الموضو يانى عن اليح في الشق العاج منه
ومن حي انه وبداية  -وتحت نار االحتف البريااني لمور وال ر ااي ي و أية محاولة اقفط التيلاك في
مور وق ازغدت فادرة نرداء ااميدة مودرية ح يثدة تيصدى ا عد اد المدواطن المودرر المدزود اأقدو الميرفدة
وطرائق البحث المت مدة وال داك الرفايدة د وتزويد الدبفد االمتخوودان والهصادان والخبدراء فدي امادع الم داالت
وظلت الهارة حلما يراود رلة من أاصاء الوطن المخلوان في ن اية ال ري التاسع عردر واد ايات ال دري اليردرين د
وا الرادا والصسداء مدص ك الغدالي والصهدا مدن أمدوال ك وأمفا دك الخاقدة حتدى أقدب هد ا الحلدك واقيدا و مرئادا و
ا نردداء ااميددة أهلاددة هددي ال اميددة الموددرية فددي عددام  1908د واانددت هد ا ال اميددة هددي نددواة نردداء ال اميددات
الموددرية التددي ال د ع د دها رفر دا و وعرددرين ااميددة فددي الوقددت الحددالي ومص د ه د ا التددا ي حافظددت ال اميددة علددى
است فل ا د و فو ال ائموي علا ا اافة أالاا الت خل في الةون ا من اانب الحاومدة د حتدى ايد أي تحولدت لدى
ااميددة حاوماددة تتمتددع االرخودداة االعتبا يددة اليامددة امواددب ال ددانوي قددك  13لسددصة  1925ا نردداء ال اميددة
المورية ومن ضمن الوقدائع الميروفدة فدي هد ا الردأي قادام مد ير ال اميدة المودرية أحمد لاهدي السدا فدي عدام
 1932ات يك است الته احت ااا و على ت خل وزير الميا ف اليموماة في الةوي ال امية اص ل ال اتو  /طه حسدان
من عمله ايما لالادة اآلدام اال اميدة لدى حد ى الوظدائن اد يواي عدام وزا ة الميدا ف اليمومادة دوي مواف دة
ال امية أو استرا ت ا د وذل االرغك من تبياة ال امية ل د ا الدوزا ة فدي ذلد الوقدت د واد ل اسدت الته فدي عدام
 1937اسببه اتوا ايو اا الحاومة واألحزام السااساة في ذل الوقت اافم ال امية وهدو مدا أدى الدى
ح وث نزاعدات اادص ك وهدو مدا اعتبدرا مد ير ال اميدة ماسدا و ااسدت ف ال اميدة ومؤديدا و لدى خروا دا عدن دو هدا
المرسوم في اال ت اء االمستوى اليلمي للافم وتصماة وط ااخاء ااص ك د
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ومن حي إن قانون تنظيم الجامعات الدادر بالقانون رقم  49لسنة  1972ينص فىي المىادة  )1مصده علدى أي
" تختو ال اميات اال ما يتيلق االتيلاك ال اميي والبحث اليلمي ال ر ت وم اه الاات ا ومياه ها في سبال خ مة
الم تمع واال ت اء اه حضا يا و د متوخاة في ذل المساهمة في قى الهار وت م اليلدك وتصمادة ال داك اانسداناة .....
وتاهل ال ولة است ف ال اميات اما يح ق الراط اان التيلاك ال اميي وحااات الم تمع واانتا "
وتنص المادة  )7مصه على أي " ال اميات هاةات عامة ذات طااع علمي ور افيد ولال مص ا الخواة اعتبا ية"
وتنص المادة  )9على أي " يتولى دا ة ال اامية (أ) م ل ال امية (م) ئا ال امية "
وتىىنص المىىادة  )23علىىى فن " يخددتو م ل د ال اميددة اددالصظر فددي المسددائل اآلتاددة( -:أوالو) مسددائل التخادداط
والتصساق والتصظاك والمتااية – 9 ......... - 1 :تصظاك الرةوي اادا ية والمالاة فى ال امية "
وتنص المادة  )26على أي " يتولى ئا ال امية دا ة الدةوي ال اميدة اليلمادة واادا يدة والمالادة وهدو الد ر
يمثل ا أمام ال اةات األخرى .وهو مسةو عن تصها ال وانان واللوائ ال امياة وقرا ات م ل ال امية والم ل
األعلددى لل اميددات فددى حد ود هد ا ال ددوانان واللددوائ د ولدده فددى حالددة ااخددف االصظددام أي يوقددن ال اسددة ال ددا أو
ايض ا ".....
وتنص المادة  )317من الفئحة التصها ية ل انوي تصظاك ال اميات الوداد ة ا درا ئدا ال م و يدة قدك 809
لسصة  1975على أي " تصرأ اال اامية وح ة لألمن ال اميي تتح د م ام ا فدى حمايدة مصردمت ال اميدة وأمص دا د
وتتبع ئا ال امية مباالرة د وتتل ى مصده أو ممدن يصابده التيلامدات الفزمدة ألداء هد ا الم دام د ويادوي ألفرادهدا
زى خاص يحمل اليا ال امية  .ويو اتصظاك ه ا الوح ات وطري ة تراال ا وتح ي االعتمدادات المالادة التدي
يالب د اا ا اموازنات ال امية قرا من ئا الم ل األعلى لل اميات "
وينص القانون رقم  103لسنة  1961بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات المي يشىملها فىي المىادة  )33منىه
على أي " تختو اامية األزهر اال ما يتيلق االتيلاك اليالي فدي األزهدر وادالبحوث التدي تتودل ا د ا التيلداك أو
تترتب علاه د وت وم على حهل التراث ااسفمي وت لاته ونررا د وتؤدى سالة ااسفم لى الصا " .......
وينص فى المادة  )39مصده علدى أي " يتدولى دا ة ااميدة األزهدر  – 1 -:ئدا ااميدة األزهدر  – 2م لد
ال امية "
وينص في المادة  )42منه على أي يتولى ئا ال امية دا ة الةوي ال امية اليلماة واادا يدة والمالادةد وهدو
ال ر يمثل ا أمام ال اةات األخرى .وهو مسةو عن تصها ال وانان واللوائ فى ال امية د وقرا ات م ل ال امية
فددى حد ود هد ا ال ددوانان واللددوائ د ولدده فددي حالددة ااخددف االصظددام أي يوقددن ال اسددة ال ددا أو ايضد ا د علددى أي
ييرض قرا الوقن على م ل ال امية خف رفرة أيام "
وينص قانون هيئة الشىرطة الدىادر بالقىانون رقىم  109لسىنة  1971فىى المىادة  )3مصده علدى أي " تخدتو
هاةة الررطة االمحافظة على الصظام واألمن اليام واآلدام واحماية األ واط واألعراض واألموا وعلى األخو
مصع ال رائك وضبا ا د اما تختو ااهالة الامأناصة واألمدن للمدواطصان فدى اافدة الم داالت د واتصهاد مدا تهرضده
علا ا ال وانان واللوائ من واابات "
ومن حي إن مفىاد مىا تقىدم فن – التيلداك ال داميي – ا مادع الااتده ومياهد ا – يردال الراادزة األساسداة لتزويد
الم تمع االمتخووان والهصاان والخبراء ال ين ت ع على عات ك مسةولاة اليمدل فدي مختلدن الم داالت – فاتيدان
أي يرتبط في أه افه وأس تصظامه احااات ه ا الم تمع و نتااه وهو مدا ددتده المدادة األولدى مدن قدانوي تصظداك
ال اميات عص تح ي ها لرسالة ال امية ااي ياوي التيلاك فاا موا ا لخ مة الم تمع واالت اء اه حضا يا وااسد ام
فى قى الهار وت م اليلك نتا ة اليلوم اانساناة و ع اد اانساي المزود اأقو الميرفة وطرائق البحث المت مة
وال اك الرفاية لضماي ت م الوطن وتصماة ررواته البررية واليمل على ايث الحضا ة اليرااة والتدراث التدا يخي
للريب المورر وت الا ا االقاله د ذلد الده امدا يح دق الدراط ادان التيلداك ال داميي وحاادات الم تمدع واانتدا
والحق في التيلاك – ال ر ا سي ال ستو أقله وفحواا أي ياوي لال مواطن الحق فدي أي يتل دى قد ا مدن التيلداك
يتصاسب مع مواهبه وق ته واي يختا نوع التيلاك ال ر يراا أاثر اتهاقا مع ماوله وملااته – ذل اله وفق ال واع
ال ى يتولى المررع وضي ا تصظاما ل ا الحق امدا ال يدؤدى لدى موداد ته أو االنت داص مصده .أ فىي هىذا المعنىى
حكم المحكمة الدسمورية في الق ية رقم –  41لسنة  7ق.دسمورية – جلسة 1992/2/1
ومن حي إنه ف الً عما فوجيه الدسمور والقىانون مدن اهالدة اسدت ف ال اميدات د فد ي أداء ال اميدات لرسدالت ا
يتالب االلتزام االضوااط التي اتبيت ا األمك المت مة في قون ا الست ف ااميات ا ومؤسسات ا التيلاماة د والتي
تضمصت ا التوقاات الواد ة عن الي ي من ال اةات والمؤتمرات ال ولاة د ومن ااص ا ما أوقى اه المؤتمر اليدام
لمصظمة األمك المتح ة للترااة واليلوم والث افة في دو ته التاسدية واليردرين المصي د ة فدي ادا ي عدام  1997مدن
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ضرو ة تمتع مؤسسات التيلاك اليالي االحرية األااديماة واالسدت ف الد اتي وأي الد و األعضداء ملزمدة احمايدة
مؤسسات التيلاك اليالي من الت ي ات التي ق يتيرض ل ا است فل ا أيا و ااي مو ها د وسبق أي أا ذلد عدفي
" لاما " الواد عام  1988ارأي الحرية األااديمادة واالسدت ف الد اتي لمؤسسدات التيلداك اليدالي د والد ر ندو
على أي الحق فدي التيلداك ال يمادن التمتدع اده اودو ة ااملدة ال فدى مصدام الحريدة األااديمادة واسدت ف مؤسسدات
التيلاك اليالي  .اما أالا عفي " امبداال " الوداد عدام  1990اردأي الحريدة الهاريدة والمسدةولاة االاتماعادة
لددى ع د م اددواز قاددام ال ولددة اصرددر أر قددوات عسددارية أو قددوات األمددن أو قددوات مردداا ة داخددل مبدداني وأ اضددى
المؤسسددات التيلاماددة ال فددي أحددوا مياصددة ووف دا و لضددوااط محد دة  .ونبدده عددفي " عمدداي " للحريددات األااديماددة
واسددت ف مؤسسددات التيلدداك اليددالي الودداد عددن مددؤتمر الحريددات األااديماددة فددي ال اميددات اليرااددة المصي د فددى
الياقمة األ دناة عام  2004لى خاو ة فرض األا زة األمصاة وقايت ا المباالرة على الحااة ال امياة د وأاد
على ضرو ة التزام السلاات اليمومادة اداحترام الم تمدع اليلمدي اماوناتده الثفردة مدن أسدات ة وطدفم و دا يدان
وت صابه الضغوط الخا ااة .في هذا المعنى – حكم المحكمة اإلدارية العليا الدادر بجلسىة  2010/10/23فىى
الطعون فرقام  5545و  5742و  29491و  33299لسنة  55ق ائية  .عليا
ومىن حيى انىه وفيمىا يمعلىق بمسىالة اسىمقالل الجامعىات وتعارضىه مىع تواجىد الحىرج الجىامعي المىابع لىوزارة
الداالية
ومن حي إن اسمقالل الجامعات ا اةات عامة علماة يصظدر لاده مدن مصظدو وظاهدي اأنده ي د ف لدى حسدن قادام
ال امية ارسالت ا اليلماة والهارية والث افاة دوي ت خل من اانب أية ا ة دا ية أخرى فدي دا ة الدةوي ال اميدة
أو في ال را ات الوداد ة ادالتياان فدي وظائه دا أو االترقادة أو فدي الدةوي االمتحاندات أو نتائ دا وغادر ذلد مدن
داخدل الحدرم ال داميي والتدي ومدن
األمو التدي تتيلدق اد و ال اميدة أو تتيلدق ااألنرداة الافاادة التدي تمدا
المهترض أي ت يل من هؤالء الربام وقدود االتصدا والت د م فدي الدبفد – وهىذا الميىدف والهىدف المسىمقر عليىه ى
يمعىىارض مىىع فكىىرة الحفىىاظ علىىى النظىىام العىىام داا ى الجامعىىات فكالهمىىا يكم ى األاىىر وكالهمىىا لىىه نطاقىىه ومىىداه
وحدوده وهنا يكون اىرتياط بين سلطة ال يط اىدار وتنظيم المرفق العىام فيىا كىان نوعىه فو نشىاطه ،فسىلطة
ال يط اىدار ى تشك فمر معاد فو مقاب للحرية بى تعىد وسىيلة فو هىدف لمهيئىة المنىاخ المناسىب الىذ يمىي
لألفراد ممارسة الحرية د ف ي االتالي ال تردال قاد ا علدى الحريدات او انت داص مدن اسدت ف ال اميدات ونمدا تيد
تصظاما ل ا امااي مما ست ا من الصاحاة اليلماة ذل انده لدو تدرب لألفدراد امدر مما سدة هد ا الحريدات دوي تصظداك
ألدى ذل لى الهوضى التي يستحال مي ا مما سة الح وق والحريات ومن رك فداي سدلاة الضدبط االدا ى تسدخر
من اال مولحة ال امية وأمص ا وسفمت ا ولا لمولحة الحااك ا أمصه.
ومن حي إن تنظيم الحقوق والحريات ومنها حق المعليم بجميع أالااله ال اميي وما قبله نما يتالب من ال ولدة
تصها ال وانان اما ال يتيا ض مع ه ا الح وق أو يصت و مص ا وفى ذات الوقدت عد م تدرب األمدر علدى طفقده امدا
يخل االصظام اليام داخل المرفق اليام – غير فن سلطة تنفيذ القوانين ى تكون بالمعنى ال يق لها إنما لهىا معنىى
واسع المد يم من مهمة عامىة وشىاملة ماداهىا تىوفير الشىروط ال ىرورية والالزمىة للحفىاظ علىى اسىممرار
المرفق فىي فداد مهامىه المىي انشىأ مىن اجلهىا  ،فو بمعنىى فاىر الحفىاظ علىى النظىام العىام وكىذلك سىير المرافىق
العامة بانمظام واضطراد وذلك دونما حاجة إلىى فوامىر فو تعليمىات صىريحة مىن المشىر لالسىمناد إليهىا  -نمدا
تستص الحاومة في قيامها بذلك على اامداصها العام وسلطاتها المقررة في الدسمور بخدىوص تنفيىذ القىوانين
دون تحديد و ال ييصى ه ا األمر التضاد او التيا ض ادان التصظداك المرف دى و ادان الضدبط االدا ى ذلد أي هصداب
ت اخل وتياوي وتاامل اان الصراطان فص أي انتظام المرفق اليام يمان الضبط االدا ى من تأدية وظاهته الوقائاة
اما أي قاام الضبط ام مته في وقاية الصظام اليام ييتبر الرطا لحسدن انتظدام المرافدق اليامدة ومدن قدو التد اخل
والتياوي ت خل الضبط االدا ى في نراط المرفق اليام عص ح وث اضارااات ت د د سدار المرفدق اليدام فالضدبط
يت خل في ه ا الحاالت من اال اهالة انتظام المرفق وتأدية الخ مة المصوطه اه لألفراد ل ل فاي ال اسدك المردترب
اان سلاة الضبط االدا ى واان تصظاك المرفق ن ا في فارة المولحة اليامة ااعتبا ها ه فا لال مص ما
ومن حي انه عن حدود سلطة واامداص قوات الشرطة ومد ضرورة وجودها سىواد بشىك دائىم فو ماقىت
لحفظ األمن والنظام العام بالجامعات وذلك بما ى يخ بسير العملية المعليمية او عرقلمها فو تقيدها
فانه ومن المقرر إن الشرطة مرفق عدام مدن مرافدق ال ولدة وتخدتو االمحافظدة علدى الصظدام اليدام واألمدن اليدام
واآلدام اليامة واحماية األ واط واألعراض واألمدوا وااهالدة الامأناصدة واألمدن للمدواطصان ومدن ادان وظائه دا
واختواقات ا المح دة قانوناو:
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فوى  :فعمال ال يط اإلدار وهى فعمال وقائيىة تهىدف إلىى منىع مخالفىة القىانون والمحافظىة علىى النظىام العىام
بمفهومه الذ يشم األمن والدحة والسكينة واآلداب العامة .
ثانيا :فعمال ال يط الق ائي المي تهدف إلى كشف وضيط مرتكيي الجرائم الجنائية.
ثالثا :تنفيذ فحكام القوانين واللوائ .
وتيعا لذلك فان دور وزا ة ال اخلاة في حهل األمن غار مح ود اح ود دناا أو ح ودا قووى وغار مدرتبط اهادرة
الزماي والمااي ف و اختواص الامل وعام لال ما من الانه حهدل الصظدام اليدام وعد م الداعة الهوضدى أو الت يد
اح وث اوا ث وهو اختواقا باسط ذراعيه على ال مرفق من مرافق ال ولة ومصرات ا ااعتبا أي الحهاظ على
الصظام اليام هو ال وظاهت ا المصوط ا ا ال اام اه وأعما م تضاا وتح اق أه افه واالتالي ال يتيا ض مدع مدا نداط
اه لبيو ال ات اادا ية في أعما وظاهة الضبط االدا ى وذل في ح ود تس ال عمل المرفق ه ا من ناحاة د
ومن ناحية فار اما ال يغل ي وزا ة ال اخلاة في ال اام اوظاهت ا األساساة الي الهرق اان الضبط االدا ى الد ر
ت ددوم ادده ال ددات اادا يددة يختلددن ح د ودا ومد ى عددن ال د و الد ر ت ددوم ادده وزا ة ال اخلاددة – ادداختفف عصاقددر
التاوين والمما سة والخبرة وم ى االستي اد لمواا ة االضارااات والهوضدى واد ل مد ى السدلاات الممصوحدة
لوزا ة ال اخلادة فدي التيامدل مدع ادل مدا ي د د الصظدام اليدام فدي اى مرفدق ي مرافدق الدولىة وبالمىالي تخملىف عىن
سلطات ال يط المي تمارسها هيئات ال يط في الجهات اإلداريىة حيى إن مفهىوم عمليىة ال ىيط عنىدها يقمدىر
على مجرد تسهي قيام المرفق بوظيفمه من الناحية الفنية دون اممداده إلى المدلول اىمنى بمعناه الىذ يقمدىر
القيام به على فجهزة وزارة الداالية فى ضود اىلمزام بلحكام القانون.
وبالمالي فان مسىئولية الدولىة فىي الحفىاظ علىى حسىن سىير العمليىة العلميىة والمعليميىة دااى الجامعىات وكىذلك
اسىىمقالل لجامعىىات ومىىا يمطليىىه ذلىىك مىىن اىلمىىزام بال ىىوابط تىىأتى تكفلىىت بييانهىىا الدسىىاتير الممعاقيىىة وفكىىدتها
المواثيق الدولية تقابلها مسئولية اكير وهى الحفاظ على النظام العام داا تلك الماسسات بما يم منه ذلك من
حماية األرواح والممملكىات العامىة والخاصىة ومنىع اىعمىداد عليهىا فو تخرييهىا فبد وي أقدرا األمدن داخدل تلد
المؤسسات اليلماة لن تتمان تل المرافق مدن أداء دو هدا المصدوط ا دا ادل ذلد فدي أطدا مدن التدوازي والتصاسدب
ال ر ال ي يل اى من الح ان يتغو على األخر أو يهتةت على األخر ه ا مدن ناحادة د ومدن ناحادة أخدرى الحهداظ
على وح ة الصظام اليام وتاامله الي هناك فرق بين انمقاص الحق وتنظيمه .وهو ما يعرف بميدف المناسب كمعيار
لمحقيق الموازن  ،فمن المعروف فن ا نظام قانوني يحكم مجموعة من الحقوق والحريات يمعىين عليىه إحىدا
الموازن فيما بينهىا مىن جهىة وبينهىا وبىين المدىلحة العامىة مىن جهىة فاىر وعلىه ذلىك تكمىن فىي فن الحقىوق
والحريات ليست مطلقة ومن ثم يمعين حى المنىاز الىذ قىد ينشىا بىين القواعىد القانونيىة ذات المرتيىة الواحىدة
المي تحمى الحقوق والحريات وقد نشا ميدف المناسب لكي يكون معيارا لمحقيق هذا الموازن ضمانا لوحدة النظام
القىىانوني فىىي حمايمىىه للحقىىوق والحريىىات وللمدىىلحة العامىىة ومقم ىىى هىىذا المناسىىب وجىىود عالقىىة منطقيىىة
وممماسكة بين مخملىف القواعىد القانونيىة وبىين مخملىف العناصىر المىي تمكىون منهىا القاعىدة المنطقيىة الواحىدة
ويمحقق هذا المناسب من االل مجموعة من األفكار المي تمث المنطق والمجانس والموازن وعدم المحكم ،ومىن
جميىىع تلىىك األفكىىار يمكىىن اسىىمخالص المناسىىب عنىىد تطييقهىىا ويحف ى النظىىام القىىانوني بمطييقىىات عديىىدة لمعيىىار
المىىوازن مثىىال ذلىىك فىىي القىىانون المنىىى نظريىىة المعسىىف فىىي اسىىمعمال الحىىق والفس ى الق ىىائي للعقىىود الملزمىىة
للجانيين وفى قانون العقوبات نجد ان العقوبة يجب فن تكون ممناسية مع الجريمة وان الىدفا الشىرعي يوجىب
المناسب بين اىعمداد والدفا كما يكفى ىحمرام ميدف المساواة وجود معاملة ممكافئة من الناحيىة المنطقيىة بىين
فصحاب المراكز القانونية الواحدة  ،وتمحدد هذه المعاملة فيما تنظمه من وسائ اسمعمال هذه المراكز للحقىوق
والحريات في ضود ارتياطها بالهدف من القاعدة القانونية المي قررت هذه المعاملة .
وبالمالي فان المناسب الذ يمم المعييىر عنىه مىن اىالل الشىروط الىذ قىد يىنص عليهىا القىانون لمطييىق القاعىدة
القانونية  ،فمثاله القاعدة المي تنص على الحق في المعيير  ،فان اسىمخدامه مشىروط بعىدم اإلسىادة إلىى النظىام
العام وحقوق اآلارين وكذلك الشأن إذا تعارض م مون قاعدة قانونية مع م مون فار  ،مثال ذلىك القاعىدة
المي تنص على حق اإلضراب والقاعدة المي تىنص علىى ميىدف اسىممرار المرفىق العىام فىان ضىمان المىوازن بىين
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الحق والمدلحة العامة المموااه من اسممرار المرفق العام يمطلب المناسب بىين المسىاج بىالحق فىي اإلضىراب
وبين حماية اعميارات المدلحة العامة.
فمادام مىن الجىائز فن يقيىد المشىر حد ى الحريدات لوقايدة الصظدام االاتمداعي فدف ي دا أي المردرع يمتصدع علاده
أطفقددا ت اد الحريددة مددادام ه د ا واابددا علادده فددي ايددو األحددوا لوقايددة الصظددام االاتمدداعي الي مددن المهتددرض أي
المررع ال ييم لى ت اا الحرية اسمسالما لشهوة المقييد ال ي ا ها ذا دعت لى ذل ضدرو ة وهدو الد ر يدصظك
وح ا ح ود ه ا الضرو ة ال اعاة لى الت اا واالتالي لا علدى المردرع حدر فدي أي يدصظك هد ا الت ااد مدادام ال
يول لى ح سلب الحرية د ومن هنا يمجلى دور القاضي في الهول اان الصظام اليام واان الحق والحرية وفدو
التراا ال ر ق يح ث فاما ااص ما – ذل أي المررع ق يمس عن ااداي ميصدى الحريدة وااداي مه وم دا والغدرض
مص ا د اما انه ق يمس عن التيرين االصظام اليام ال ر تحتك م تضدااته ت ااد ها د وفىى مجىال ال ىيط اىدار قد
ي تور المررع على ال و ااي الضبط االدا ى من أغراضه المرروعة حهل الصظدام اليدام دوي ااداي لحد ود هد ا
الغرض ولان ال اضي هو ال ر يتاهل عص نظدر المصازعدات اتح يد مضدموي هد ا الصظدام اليدام الد ر اقتضدى مدن
هاةات الضبط الت خل لتصظاك ه ا الحرية د ف و احاك الرقااة التدي يسدلا ا علدى تد اار الضدبط الاد أي يبحدث فدي
مرروعاته ويتساء هل هو ت اار اتخ ح ا لحماية الصظام اليام ام ااي ه ا الصظام ال ي تضاه د ولما ااي مضدموي
الصظام اليام غار مح د تح ي ا مسب ا ااي على ال اضي أي يتولى ت سامه استل اما من مضدموي تودو ر يسدتم ا
مددن واقددع الخوددومة الماروحددة علادده والواقددع أي ال اضددي ال يابددق مه ومددا محد دا فددري مددن تخااادده وتصظامدده
المررع نما يح أو يتوو ه ا المضموي رك يصسبه لى الصظام اليدام ف دو ال يرسدى قاعد ة عامدة وال يدو د فدي
حامده تيريهدا م دردا لهادرة الصظدام اليدام ا د مددا يتودو مضدمون ا امصاسدبة خودومة يالدب لاده الهودل فا ددا
وحسم ا ال ذل استصادا لى قاع ة مؤداها انه لا رمة تيا ض اان الح دوق والحريدات وم تضداات الصظدام اليدام
الي هد ا الصظدام هدو الد ر يتدولى تصظداك مما سددة الحريدة وااللتهدات لددى م تضداات حمايتده هددو الدرط مدن الددروط
مزاولة الحرية ذ ال حرية ض متالبات الصظدام اليدام د فد ذا ااندت رمدة حريدة ييتدرف ا دا المردرع فلدا مؤداهدا
تسوي الموال الهردية اوو ة مال ة الي المررع يسلك ابيو الح وق اردرط ال تادوي متيا ضدة مدع الودال
ال ماعي أو اميصى أخر متصاقضة مع م تضى احترام ح وق وحريات اآلخرين.
ومىىن حي ى انىىه وفىىى ضىىود تلىىك الميىىادل القانونيىىة والقواعىىد العامىىة فانىىه ولىىئن كىىان األصى فن سىىلطة ال ىىيط
اىدار الخاص في ك جهة إدارية فو هيئة عامة فو مدلحة إدارية فيما يمد بشئونها وبنشاطها معقود لذات
الجهة إى فن ذلك ى يخ باامداص وزارة الداالية العام في حفظ األمن فهو اامدىاص مفمىرض بقىوة القىانون
ولو ندت بعض القوانين على من الجهات اإلدارية سلطة ال يط في بعض شئونها فهذا األمر ى يمعىارض مىع
دور الحرج الجامعي في ضيط النظام العام داا الجامعات و ليس فيه انمقاص من اسمقاللها.
ومىىن حيى انىىه وفيمىىا يمعلىىق باىحمجىىا بىىنص المىىادة أ317أ مىىن الالئحىىة المنفيذيىىة لقىىانون تنظىىيم الجامعىىات
بمقولة فن وحدات األمن الجامعي هي المخولة بحفظ األمن ف ال عن فن تواجد الحرج الجامعي المىابع لىوزارة
الداالية يموقف على إذن بذلك من رئيس الجامعة – فهذا األمر وان كان يجد تطييقه والحال كذلك فىي الظىروف
العادية إى انه وفى نطاق مسىئولية الدولىة فىى حمايىة منشىأتها وفموالهىا وفرواح مواطنيهىا يكىون فكثىر اتسىاعا
نطاقا ومد في ظ الظروف اىسمثنائية
ومن حي إن وظيفة ال يط اإلدار ق يمة ق م ال ولة ذات ا وتيتبر وظاهة ضرو ةد والزمة لحماية الم تمعد
ووقاية للصظام اليام .ذ ا ون ا تيك الهوضىد ويسود االضارام ويختل التوازي في الم تمع .فال ماعة ال يتوو
ل ا واود من غار نظام اضبط سلوب أفرادهاد وأوامر تحاط االصراط الهردرد وت فيه لى غاياته المح دة ,ول ا
ي ا ي ضين ال ولة ااي ارارا و االهوضى ا و ا ي د المساواة الواابة في الم تمع وق ييتبر ت ي ا و لل ولة
ذات ـا.
وق وا ت سلاات الضبط اادا ر نهس ا أمام ميادلة قيبة فال انوي ح د غايت ا في الحهاظ على الصظام اليام
ال ر يتمثل في تح اق األمند و الوحـةد والسااصـة واآلدام اليامة ,وي ب المررع أي األمن ال يتح ق في الواقع
ال امصع أر فردد أو اماعة من ااخف االصظام اليام ,واتخاذ وسائل ال وة المرروعة ,وفي ذل ت اا لحرية
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الصظام اليام فحتى تواي الحرية الا وأي يتح ق الريو ااألمن .واألمن ال يتح ق إى

ا ألفراد التي تمثل أسا
بأمرين ممناق ين همـا:
من
الحرية اما تيصاه من ضماي حق االختاا للهرد ,والنظام العام اما ييصاه من مصع ال نساي يري أي يما
التورفات التي ييت أي في حريته مما ست ا في حان أي ذل يح ث خلفو في الصظام اليـام.
فالحرية هي مصالق اانساي .فهي أاواء الحريةد واألمند والامأناصة يبصي اانساي ويهارد ويب عد وتح اق الصظام
اليام هو ازء اوهرر من أساساات تح اق الحرية وضرو ة ااتماعاة ,وه ف ألر ت م ااتماعي ,فالحرية
الفمسةولة تتحو لى فوضى ,وترال خارا و يب د الم تمع وغالبا و ما تصت ي لى نوع من اليبودية.
أو مواد ت ا الاة.
هذه المعادلة الدعية لل يط اإلدار تكمن في فمرين اثنين هما:
األمر األول  :الحهاظ على األمن اليام في الم تمع اهرضهد و ابا األفراد على احترامهد ومصع ال ما من الأنه
أي يخل اه ,وذل ااستخ ام وسائل الررطة المرروعةد والمورط ا ا قانونا و للسلاات الضبااة.
األمر الثاني  :التزام السلاات امب أ المرروعاة .ألن ا لو ساءت استخ ام تل الوسائل وت اوزت سلاات ا ,أو
انحرفت عن أه اف ا ف ن ا ستخلق الرعبد وتثبت الخوف في نهو المواطصان فاصتهي أهك عصور من الصظام
اليام ,وال ر ال يتح ق ال ااالست را الصهسيد و احترام الحريات األساساة لألفراد .وما مصحت هاةات الضبط
اادا ر من سلاات ت يرية واسية ال لتمصع الصا من تحااك ايض ك ايضا ,ومن تحويل الم تمع لى غااة
يساو فا ا ال ور على الضيان فتهرض ايو اااراءات الوقائاة ,والت ااار األمصاةد لاتح ق للم تمع األمن
والسفمة.
إن ال يط اإلدار نابع من رغية األفراد فنفسهم في تصظاك الةون كد وأنرات ك والحهاظ على ح وق كد
وحريات كد فالضبط اادا ر ال يسلب الهرد حريتهد أو يواد هاد ولان يصظك مما ست ا لى ح ميان يصت ي عصـ
الحـ ود المملواـة للغارد وال يتي اا ف ذا تي اا لى ااضرا اح وقد وحريات اآلخرين واب على اادا ة وقهه
عص ح ا ااتخاذ اراءات ضبااة في مواا ته اما تملاه من سلاة ام تضى نو قانونيد أو الئحي .فهي سبال
تس ال م مة اادا ة ل اام ا اوظاهة الضبط اادا ر ف مصح ا ال انوي سلاات ضبااة مياصة يياا ا الحق في
استخ ام وسائل ا في مواا ة األفراد سواء اانت ه ا الوسائل ال را ات التصظاماة ,أو ال را ات الهرديةد أو
استخ ام سلاة التصها ال بررد وذل لت اا أنرات ك وحريات ك في ح ود مياصة وف ا و لل انوي ,واستخ ام ه ا
الوسائ ل لت اا حريات األفراد ي ف لى قاانة الصظام اليام ,ويتك ذل اوضع قواع تصظاماة عامة وم ردة
وسائل ا
تخاطب اافة األفرادد وتت رد من ال واقية أو حادرة ما .ولان هل ييصي ذل أي اادا ة تما
سلاات ا وفق ضوااطد
الضبااة في مواا ة األفراد احرية مال ة ا وي قا د أو الرط .لا ا ل ف ي تما
وقاود مياصة تمثل ضمانات لألفراد للحهاظ على ح وق كد وع م انت اب حريات ك ,وهي تخضع في ذل لرقااة
ال ضاء اادا ر اااضافة لى خضوع ا لمب أ المرروعاة ال ر يمثل الضمانة األساساة لي م خرو اادا ة على
قواع المرروعاة التي من الأن ا الح من سلاات اادا ةد وتضمن ع م انحراف ـا.
ومن حي إن ال يط اإلدار وال ر ي ف لى ع م مخالهة أحاام ال وانان واللوائ وحهل الصظام اليام يص سك لدى
نوعان:
األول  :هو الضبط اادا ر الخاص وتتوالا ال ا ة أو هاةة عامة أو مولحة دا ية فى دائرة اختواقد ا وفدى
ح ود نراط ا وي ف لى توقى مخالهة أحادام ال دوانان واللدوائ ذات الودلة ااختوداص ونرداط ال دة اادا يدة
الميصاة .
و
والثىىاني  :هددو الضددبط اادا ر اليددام وتتددوالا الرددرطة وف دا ل انون ددا وي د ف لددى تددوقى مخالهددة أحاددام ال ددوانان
واللوائ عموما و فى غار حاالت الضدبط اادا ر الخداص المي دود لل دات اادا يدة األخدرى ال ذا ع دزت تلد
ال ات عن ال اام اه .
ومن حي إن األص فن ال يط اإلدار الخاص في ال ا ة دا ية أو هاةة عامة أو مولحة دا يدة فامدا يتودل
ارةون ا واصراط ا مي ود ل ات ال ة دوي غارها من ال دات اادا يدة والضدبط اادا ر ييد وسدالة مدن وسدائل
اادا ة اليامة الضرو ية لتساار المرافق اليامة من أال تح اق الوال اليام د وييد امتادازا و مدن امتاازات دا التدى
تملا ا طباية الصراط اادا ر نتا ة لتمتع ا ة اادا ة االسلاة اليامة فى مواا ة األفراد د واختواص ادل ا دة
دا يدة اأعمدا الضددبط اادا ر الخداص ارددةون ا هدو اختودداص مهتدرض ولدو لددك تدصو علادده ال دوانان واللددوائ
المصظمددة ليمل ددا و غهددا تصظدداك الضددبط اادا ر فددي ال ددوانان واللددوائ المصظمددة لل ددات اادا يددة ال يحرم ددا مددن
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مما سته فاما يخو اختواق ا والةون ا اما أي الصو علاه ال يضان لا ا اختواقا و ا يد ا و لدك يادن ل دا و نمدا
ي تور أررا على توزيع االختواقات وتح ي ها داخل ال ة اادا ية .
بيد انه وفى الم اال فانه واي ااي ال انوي ق سم ل ة اادا ة في عما سلاة الضبط االدا ى امياونة ألا زة
الررطة في حهل الصظام اليام داخل ال اميات وذل في الظروف اليادية فاي ذلد يادوي أاثدر اتسداعا ونااقدا فدي
الظروف اىسمثنائية الاير مموقعة ف تارأ على حااة ال ولدة ظروفدا اسدتثصائاة متيد دة الودو مختلهدة الموداد
اصرددوم حددرم أو وقددوع اددوا ث أو حد وث اضددارااات داخلاددة أو أزمددات اقتوددادية أو فتصددة طائهاددة وهددى ال ددا
ظروف تتون االه ائاة وع م التوقع ومن خوائو ا الخاو ة وع م االسدتمرا وم مدا اختلهدت هد ا الظدروف
من حاث مو ها أو قو ت ا ف ن ا تتح في األردر والصتا دة ف دي رمثدل خادرا علدى ااداي ال ولدة وا ائ دا ولد ل
وادب عددفء لسددفمة ال ولددة علددى اددل االعتبددا ات األخددرى واتخداذ اددل اااددراءات التددي ت د ف لددى تح اددق تلد
السفمة المرروعة في ظل الظروف االستثصائاة حتى لو خالهت في ذل ال انوي في م لوله اللهظدي مادامدت تبغدي
الوال اليام د وفى هذا المعنى ق ت المحكمة اإلدارية العليىا بىان أ الندىوص المشىريعية إنمىا وضىعت لىمحكم
الظروف العادية فلذا طرفت ظروف اسمثنائية ثم فجيرت اإلدارة علىى تطييىق الندىوص العاديىة فىان ذلىك يىاد
حمما إلى نمائج غير مسمساغة تمعارض ونية واضعي تلك الندوص العادية  ،فالقوانين تنص على اإلجرادات
المي تمخذ في اإلجرادات العادية مادام انه ى يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجى تعىين
عندئذ تمكىين السىلطة اإلداريىة مىن اتخىاذ اإلجىرادات العاجلىة المىي لىم تعمى لاايىة سىو المدىلحة العامىة دون
غيرها  ،وغنى عىن الييىان فىي هىذا المجىال ان هنىاك قاعىدة تىنظم القىوانين جميعىا وتفوقهىا و محدىلمها وجىوب
اإلبقاد على الدولة األمر الذ يسمميع تخوي الحكومة اسمثناد في حالة ال ىرورة مىن السىلطات مىا يسىم لهىا
باتخاذ اإلجرادات المي يمطليها الموقف ولو االفت فىي ذلىك القىانون فىى مدلولىه اللفظىي مادامىت تياىي الدىال
العامأ .
فى هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارية العليا – الطعن رقم  956لسنة 5ق – .جلسة 1962/4/14
وغنى عن الييان فن الظروف الطارئة واىسمثنائية التي ق تحاق اال ولة تواب التحلل من غلواء ايو ال دوانان
والتحلل من ايو ال اود المهروضة على سلاة اادا ة زاء نهاذ أحاام ال انوي وهو اابايته يستتبع أمراي:
األول :المفسير الموسع لندوص الدسمور والقانون.
الثاني :المرايص لإلدارة في مخالفة القانون واللوائ لمواجهة تلك الظروف ومنحها اامداصات جديدة
فما وفيما يمعلق باألمر األول ف نصا ن أي ال ضاء االدا ى اتوسية في تهسار الصووص االستثصائاة يخالن مسلاه
في الظروف اليادية زاء الصووص التي تتيا ض مدع ايدو المبدادئ األساسداة ذ ييتبرهدا اسدتثصاء علدى خدفف
األقل تهسر في أضاق الح ود وهو ما يتهق مع األقدو اليامدة ل واعد التهسدار – فاداي ال ضداء االدا ى اأخد ا
للتهسار الموسع للصووص االستثصائاة يخالن قواع التهسار د غار انه يمان ال و ااي مسل ال ضاء االدا ى في
تهسار ه ا الصووص في أوقات األزمات يتهق مع ادة المررع ال ر لك ي و مص ا ال مواا دة األزمدات مدع مدا
يستتبيه ذلد مدن ت ريدر حريدة تودرف واسدية لدددا ة د وفيمىا يمعلىق بىاألمر الثىاني فل د د ادف مدن ال ضداء
االدا ى في مور وفرنسدا علدى أي يدرخو لدددا ة – عصد قادام ظدروف اسدتثصائاة مدن أي ت د أحادام ال دوانان
السا ية واي تباالر اختواقات ا ي ة ال سص ل ا من ه ا ال وانان وذل ذا تبدان ل دا أي عمدا هد ا األحادام فدي
ظل الظروف االستثصائاة ال ائمة ال يماص ا من المحافظة على األمن والصظام اليام .
ومن حي انه وعن مد المناسب بىين دور وزارة الدااليىة ممىثال فىي الحىرج الجىامعي بأعمىال سىلطة ال ىيط
اىدار داا الجامعات وبين ما تقوم به الجامعات من إشراف فدار ل يط العملية المعليمية داالهىا فداي لادل
مص ما دو ا المصوط اه قانونا فد و الحدر ال داميي أملتده ضدرو ة توااد ا لحهدل الصظدام اليدام داخدل ال اميدات
وحهل األ واط ومصع االعتد اء علدى الممتلادات والمصردات اليامدة والخاقدة واسدط هامصده ال ولدة مدن خدف دع
المخراان والميت ين على الح وق والحريات اليامة داخل ال اميات وهو اختواص مهترض ولدو لدك تدصو علاده
ال وانان واللوائ المصظمة ليمل ا و غها تصظاك الضبط اادا ر في ال وانان واللوائ المصظمة لل ات اادا يدة ال
يحرم ا من مما سته فاما يخو اختواق ا والةون ا اليامة اما أي الصو علاه ال يضان لا ا اختواقا و ا ي ا و
مع المأكيد على أي تل السلاات يصبغي أي توظدن فدي ماان دا الودحا وتح ادق ال د ف مص دا مدن غادر فدراط أو
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تهريط ودوي أي ترال قاودا على اليملاة التيلاماة أو تصا من است ف ال اميات د فالحرية الرخوداة هدي مدفب
الحادداة اانسدداناة ال ددا ال تخل ددا الرددرائع اددل تصظم ددا وال تواد ها ال ددوانان اددل توفددق اددان الددتى مصاحا ددا ومختلددن
تواا ات ا تح ا ا للخار المرترب لل ماعة و عاية للوال اليام ف ي ال ت بل من ال اود ال ما اداي هادفدا لدى هد ا
الغاية مستوحاا تل األغراض.
وترتييىىا علىىى مىىا تقىىدم وحاددث اندده وف ددا لمسددةولاة ال ولددة الحا سددة فددي الحهدداظ علددى الصظددام اليددام اددالبفد ومص ددا
المؤسسات اليلماة والتيلاماة امختلن أالاال ا وقدو ها ومواقي دا فانده ال يمادن الممسىك بىنص المىادة أ317أ
من الفئحة التصها ية ل انوي تصظاك ال اميات – اضرو ة الحودو علدى ذي مسدبق مدن ئدا ال اميدة اماانادة
دخو الحر ال اميي والب اء خا أسوا ال امية فهذا الميرر ى يسمقيم قانونا فو عمال من عدة نواحي:
فوى :أي ما يرتاب داخل ال اميدات وف دا لمدا هدو راادت ي اصدا يردال ادرائك اصائادة اميصداا الواسدع والميدروف فدي
المىىادة  )22مىىن قىىانون اإلجىىرادات الجنائيىىة والتددي تددصو علددى أي  " :ياددوي مددأمو و الضددبط ال ضددائي تدداايان
للصائب اليام وخاضيان االرافه فاما يتيلق اأعما وظاهت ك "....
وبالمالي وى يموقف داول قوات الشرطة لى ال امية عص مباالرة اختواص الضبط ال ضدائي علدى ذي مدن اى
مسةو في ال امية وال من ال اضي المختو أو من الصاااة اليامة ألي ال امية ال تي مساصا و خاقا و يلزم حوو
الررطة على ذي أو أمر قضائي قبل دخوله د و نما تي ماانا و عاما و يباالر فاه المرفق نراطه ويُسم ا خوله لادل
الياملان وال ا سان اال امية د فضف على ذل فانه وطب ا للمادة " "3من قدانوي هاةدة الردرطة يحدق ل دا التوااد
اوهة دائمة لمصع وقوع ارائك ا ي ة ذا ما تبان من الظروف تارا االعت اءات وأعما الرغب.
ثانيا :إن الدور الذ يقوم به األمن اىدار داا الجامعة يقمدر على اىتى:
 : 1قاادة ال ويدة  :اداالطفع علدى المسدتص ات الرسدماة التحدى تثبددت هويدة مدن يد خل لدى ال اميدة والتح دق مددن
الخواته للتأا من أنه عضو ا اةة الت ي اال امية أو موظن أو طالب اال امية أو من غار هؤالء ممن يحق
ل ك دخو ال امية لمولحة ولسبب مرروع يبر ال خو لى ال امية .
 :2التهتاش الوقائي لمن يظ ر أنه يحمل أالااء ممصوعة أو ضا ة أو محظو دخول ا لى ال امية.
 : 3تحرير محاضر دا ية عن أية مخالهات دا ية ت ع فى نااق ال امية وعرض ا على ئا ال امية أو أمدان
عام ال امية أو غارهك من المسةولان المختوان التخاذ اااراءات ال انوناة ض المخالن .
وى يملك ففراد وحدات األمن اإلدار السلطات واىامداصىات المقىررة لمىأمور ال ىيط الق ىائي حدا ربدوت
تلددب أحد األالددخاص اا تاددام اريمددة اصائاددة أو ايد وقددوع أر اريمددة اصائاددة داخددل ال اميددة فضددف عددن أن ددك
عصاقر غار م اة على مواا ة أعما الرغب واليصن داخل ال اميات.
ثالثا  :أي سلاات ا ة اادا ة في الظروف االستثصائاة التي تمر ا ا الدبفد ت يدل لزامدا علا دا التد خل لمصدع وقدوع
الهوضى أو ح وث خلل ما في الحهداظ واسدتمرا ية عمدل المرافدق اليامدة ومصدع االعتد اء علا دا حتدى ولدو تالدب
األمددر تيااددل نددو قددانوني أو االلتهددات عصدده ولددا فددى ذلد تيددا ض اددان سددلاة الضددبط االدا ى الد ر تما سدده
وح ات الضبط االدا ى داخل ال اميدات وادان الد و الد ر تما سده وزا ة ال اخلادة فدي حهدل األمدن فلادل مص مدا
سلااته ح ودا وم ى ضافة لى ذل أي است ف ال اميات ال ييصى انهوال ا عن ال ولدة د فال اميدات الحاومادة
تمو من الما اليام لت د م خ مدة التيلداك الم داني للادفم ويحادك ال دانوي حد ود عفقت دا االحاومدة وادالوزا ات
واددأا زة ال ولددة األخددرى وف دا و للضددوااط الم ددر ة السددت ف المرافددق اليامددة فددى طددا الفمرازيددة الموددلحاة أو
المرف اة د واست ف المرافق ال ييصى أي يوار ادل مرفدق ازيدرة ميزولدة د ف مادع المرافدق اليامدة أعضداء فدي
اس واح هو ال ولة د وحتى لو خلت ال وانان اادا ية من تصظاك الولة اان مرف ان أو ا تان دا يتان ف ي ذلد
ال ييصى ال ااية ااص ما د و نما يتك ضبط ح ود اليفقة اان المرافق اليامة في طا من المرونة اادا ية والتاامل
اادا ر على واه ياهل استمرا سار المرافق اليامة لتح اق مودال ال مداهار التدي ي دوم المرفدق علدى خد مت ا
وتلباة االحتاااات اليامة اما يح ق المولحة اليامة.
ولما ااي ذل وحي فن وجود نىص المىادة أ317أ سىالف الىذكر ى يخى بحىق األجهىزة الحكوميىة مىن المىدا
بالمخالفة لها حينما يكون هناك مسىاج بىاألمن القىومي فو المدىال العليىا للدولىة وذلىك بمىا لملىك األجهىزة مىن
سىىلطة عامىىة فىىي مجىىال ال ىىيط اىدار لحمايىىة النظىىام العىىام بمفهومىىه الثالثىىي األمىىن العىىام والدىىحة العامىىة
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والسكينة العامة للمواطنين 0فلنه وإزاد هذا الفراغ المشىريعي وتوقيماتىه فانىه ونىزوى علىى القاعىدة األصىولية
المي تق ى بمرتيب المدال في ضود مدارجها عند المعارض فان المحكمة ترج اىنحيىاز لحسىاب المسىئولية
على حساب الحرية إلى فن يمدا المشر بسىد هىذا الفىراغ المشىريعي تنظيمىا لىذلك القيىد ل ىمان المىوازن بىين
حرية المعيير وضمان حماية الحريات الخاصة
ي اف إلي ما تقدم فن ا و الدولة للقانون من المبادئ األساساة التي ت وم علا ا ال ولة ال انوناة لما يمثله هد ا
المب أ من قوي واحترام لح وق األفراد ت ريرا و و مصحا و وحد ودا و و ذا ااندت التردرييات و الدصظك ال ولادة قد أولدت
اهتماما اح وق األفراد وحريات ك ف ي ال ستو المورر ق تصاو ه ا الح وق و الحريات االضبط و التصظاك علدى
واه يحهل للمواطن اامل ح وقه ال ستو ية مع تماان ال ة اليامة من حهدل الصظدام اليدام ام لوالتده وهدى األمدن
اليام و السااصة اليامة من ال اام ايمل ا الضباى و األمصي تح ا ا و للي الة في ظل قاع ة أقولاة ي وم علا دا الصظدام
ال ضائي المورر .
ومن حي انه وبمطييق ما تقدم ولما كان الثابت مىن فوراق الطعىن ومىا ففدىحت عنىه عيىون األوراق وبخاصىة
فقىىراص السىىى د المىىدمج المرفىىق بىىاألوراق ،انىىه وبعىىد انىىدى فحىىدا ثىىورة  30يونيىو  2013وانمهىىاد نظىىام
سابق بك فركانه وما صاحب ذلك من وقو فعمال عنف وتخريب عمت محافظات الىيالد المخملفىة علىى فشىكال
مخملفة تياينت ما بين تفجير وتدمير وتخريب واعمداد على الممملكات والمنشات العامة والخاصة وقمى ونهىب
وسىىلب فصىىيحت الجامعىىات المدىىرية بمخملىىف فماكنهىىا وتخددىىاتها بىىارة سىىاانة مىىن بىىار األحىىدا السياسىىية
والفكرية المخملفة فيدفت المظاهرات الطالبية اعمراضا على األوضا السياسية المي حىدثت عقىب انىدى ثىورة
 30يونيىو  2013ثىىم اتخىىذت منحىىى فاىىر مىىن اىحمجاجىات فمحولىىت المظىىاهرات الطالبيىىة إلىىى مظىىاهرات عنىىف
وتخريىىب واعمىىداد علىىى األرواح والممملكىىات والمنشىىات العامىىة والخاصىىة بمىىا ى تخطئىىه عىىين فو ينكىىره احىىد
فانمشرت في جنياتها رائحة الدماد وسقط في طرقاتها العديد من القملى منهم من كان ذو مىذهب فكىر ومعمقىد
مىا ومىىنهم مىىن رمىاه سىىود عثرتىىه فىي مرمىىى المظىىاهرات ولىم يعلىىم لمىىاذا قمى وبىىا ذنىىب قمى  ،وانمهكىىت فيهىىا
الميادل والثوابت األاالقية والمي ظلت ردحا طويال من الزمن عنوانا ثابما ومشرفا بالجامعات المدرية وعلىت
وتعالت فيها فصوات المخربين والفاسدين والمفسدين واممدت فيديهم بالمخريب لمىرا علمىي وثقىافي وااالقىى
توارثمه األجيال جيال من بعد جيال فخفمت فيها فصوات العلم والمعرفىة وحلىت محلهىا فصىوات الجهى والمعدىب
األعمى الاير ميرر فعمت الفوضى فرجائها فكانىت بمثابىة معىاول لهىدم الدىروح العلميىة وهىو مىا كىان لىه اكيىر
األثر في تراجع اليالد في المرتيب العالمي للجامعات العالمية  ،ك ذلىك والكى يمسىادل هى اجمىزت األاىالق مىن
النفوج وه افمت مدابي العلم والمعرفة داا تلك الدىروح العلميىة الماريخيىة وهى نسىى المخىربين الىذين
يمشدقون بممسكهم بالدين اىسالمى الحنيف ويمياهون به قوى وليس فعال قول هللا تعالى مخاطيا الناج فجمعين
ومن قيلهم اشىرف الخلىق سىيدنا محمىد صىلوات هللا وسىالمه عليىه فىي كمابىه العزيىز -بسىم هللا الىرحمن الىرحيم
سىىم َرباىىكَ الُىىذ َالَىىقَ َالَىىقَ
ه الُىىذينَ ف َمنىىوا مىىنك ْم َوالُىىذينَ فوتىىوا ا ْلع ْلى َم د ََر َجىىات " وقولىىه تعىىالى ﴿ا ْقى َىرفْ با ْ
أيَ ْرفَىع ُ
علَق( الم تكن تلك الدروح العلمية وما حوتىه مىن تخددىات مخملفىة هىي ايىر شىاهد عيىر فزمنىه
سانَ م ْن َ
اإل ْن َ
مم عاقية على رفعة اليالد وتقدمها الم تكن محاربة لق ايا الفساد واىسميداد والمعدىب األعمىى الىم تخىر منهىا
الحركات الطالبية الحقيقية منددة ومناه ىة لالحىمالل اىنجليىز علىى مدىر الىم تشىهد ميانيهىا وفروقمهىا علىى
وقو شهداد الوطن المناه ين لالحمالل اىنجليز الم تكن بيما مفموحا لك فشقائنا العرب ومقددا لهم لملقىى
العلوم المخملفة بعدما ضنا علينا الارب بعلومىه وتخددىاته فكانىت النىواة المىي قامىت عليهىا الدىروح العلميىة
المخملفة في تلك اليلدان  ،ولم يقمدر األمر عند هذا الحد ب تعد ك الحدود في محاولة الني واىعمىداد علىى
منير من منابر الوسطية والدفا عن مسىلمي العىالم فجمعىين وقلعىة الىدين الحنيىف وهىو األزهىر الشىريف الىذ
نور العالم بأكمله بف ائ الدين اىسالمى وتسامحه والمقاصد الحقيقية لشريعمنا اإلسالمية الاراد وحقىق العلىم
واليعد عن المشدد والمعدب المذهيي بمخملف فشكاله وصوره فكان ومازال وسيظ قلعىة شىامخة انيثقىت منهىا
نسىىمات الحريىىة والمحمىىت فيهىىا الوحىىدة الوطنيىىة فزلىىزل فقىىدام المحمى والمعمىىد علىىى بالدنىىا وصىىد كى مخىىرب
وممطىىاول واسىىكت ك ى صىىوت تهجىىم علىىى ديننىىا اىسىىالمى فو رمىىوزه فو علىىى وحىىدة بالدنىىا منىىذ عدىىر الدولىىة
الفاطمية وحمى وقمنا هذا فكان المالذ األاير الذ لملم شمات األمة المدىرية بعىد تمزقهىا وتفرقهىا صىاحيه فىي
18

عمر حماد

ذلىىك مىىالك الرحمىىة وحىىب المدىىريين ىزهىىره الشىىريف وتقىىديره لعلمائىىه اإلجىىالد فيىىدى مىىن تدعيمىىه لمواجهىىة
الميارات الاريية والشاذة على قيمنا وفعرافنا جر المطاول على مشيخمه وعلىى إمامىه األكيىر والمطىاول علىى
علمائه األجالد الذين جىادوا منزلىة بعىد األنييىاد ف ىا فسىالمنا وضىاعت سىمعمه تحىت فقىدام النخاسىة الفكريىة
والمعدب السياسي والمذهيي  ،وفمام صمت المسئولين صىمت العىاجز قليى الحيلىة عىن مواجهىة تلىك اإلحىدا
ومواجهة دوائر العنف الممنهجة وما صىاحيه مىن اعمىدادات علىى فع ىاد هيئىات المىدريس والطىالب اآلاىرين
ومنع كليهما من داول قاعات العلم وتحدي المعرفىة بىالقوة تىارة وبىالقول الفىظ تىارة فاىر وداىول األسىلحة
النارية واليي اد ألول مرة في تاري الجامعات المدرية واسمخدامها لمرويع الطالب واىسىاتذه انمقلىت فعمىال
العنىىف والمخريىىب واىعمىىداد إلىىى اىىار فسىىوار الجامعىىات فياتىىت تهىىدد الممملكىىات العامىىة والخاصىىة ووسىىائ
المواصالت فأضحت دور العلم وملمقى المفكىرين والعلمىاد إلىى سىاحة لمدىفية الحسىابات السياسىية والمذهييىة
ومحاولة إلسقاط اليالد في دوامة العنف وإعمال اليلطجة واإلرهاب وهو ما كان له اكير األثر فىي وقىو العديىد
من اىشمياكات المسلحة بين هاىد الطالب وبين األفراد العاديين من الخار  ،األمر الذ بات ذلىك يشىك معىه
تهديدا على األمن القومي ومحاولة إلشاعة الفمنة والفرقة بىين فبنىاد الشىعب الواحىد ويهىدد السىالم اىجممىاعي
وهو ما يجع من تواجد الحرج الجامعي بدفة دائمىة دااى الجامعىات امىرف اقم ىمه طييعىة المرحلىة وظىروف
الحال فيقاد الدولة فهم واجى مىن مجىرد المشىدق بىيعض الحقىوق المىي فصىيحت معطلىه فىى ظى حالىة الفوضىى
الخالقة وعلى الجهات القوامة على فمور الشعب ان تسمنهض قائمة بمسئوليمها فىي حفىظ األمىن والنظىام العىام
ومواجهة دوائر العنف الممنهجة وان تجمز جذور اإلرهاب وتجفف منابعه وتيمر الع ىو الفاسىد فىي جسىد هىذه
فىمه دون شفقه فو رحمه.
وناكىىد ونحىىن بدىىدد فداد رسىىالمنا القانونيىىة والق ىىائية علىىى السىىواد انىىه وفىىى ظىى األوضىىا اىقمدىىىادية
والسياسىىية واألمنيىىة الممرديىىة المىىي تمىىر بهىىا الىىيالد ان تشىىير إلىىى ال ىىرورة الملحىىة والملجئىىة لوجىىود الحىىرج
الجامعي المابع الى وزارة الداالية جنيا إلى جنىب مىع عناصىر ال ىيط اىدار دااى الجامعىة دون ان ينىال هىذا
الق اد بمىا سىيق صىدوره مىن فحكىام مىن محكممنىا العليىا درة محىاكم مجلىس الدولىة منعىت فيىه داىول الحىرج
الجامعي فلك حالة ظروفها ودوافعها وفسىيابها وان مراقيىة الوقىائع الماديىة هىي مىن فطالقىات سىلطة المحكمىة
وهيمنمها على مجريات فمور الدعو وتدريف شئونها وفهم وقائعها وتكيفيها بما يمفق وطييعة الحال وكىذلك
فهم مدلول النظام العام واليقاد على الدولة .
ولما كان ذلك حي إنه من المقرر قانونا ً فن الخدومة في دعو اإللااد هي خوومة عاصاة مصاط ا اختوام
ال را اادا ر في ذاته است افا لمراقبة مرروعاته د ومن رك ف نه يتيان ل بو دعوى االغاء أي تصوب على
قرا دا ر ن ائي قائما و ومصت ا و آلرا ا ال انوناة عص قامة ال عوى د وأي يستمر ا ل حتى الهول فا ا ف ذا تخلن
ه ا الررط اانت ال عوى غار م بولة د وال را اادا ر ال ر يتيان أي تصوب علاه ال عوى  -وعلى ما ارى اه
قضاء ه ا المحامة والمحامة اادا ية اليلاا  -هو فواط اادا ة في الرال ال ر يتالبه ال انوي عن ادت ا
الملزمة اما ل ا من سلاة عامة ام تضى ال وانان واللوائ د وذل ا و ح اث مراز قانوني ميان ياوي مماصا و
واائزا و قانونا و ااتغاء مولحة عامة د وال يلزم ق و ا في قاغة مياصة أو ارال ميان د ف و ق ياوي الهويا و أو
ماتواا و د قريحا أو ضمصاا و د ي اااا أو سلباا و د وال را اادا ر ااي ااي هو قرا قري تو ا اادا ة
االمص أو المصع فات لى فاه موقه ا االي ااي زاء الااعن د أما ال را اادا ر السلبي ف و تيبار عن موقن سلبي
لددا ة د ف ي ال تيلن عن ادت ا للسار في ات اا أو اخر االصسبة لموضوع األمر الوااب علا ا اتخاذ موقن
ارأنه د و ي اانت في ذات الوقت تيلن عن ادت ا الوريحة في االمتصاع عن ق ا قرا ااي يتيان علا ا
ق ا ا د ول حرص اله ه وال ضاء اادا ر دائما و على ااحة الاين في ال را ات السلباة الأن ا في ذل الأي
ال را ات ااي اااة د وأا ت ال وانان المتتااية التي نظمت م ل ال ولة المورر ه ا ال اع ة االصو علا ا
قراحة فصوت اله رة األخارة من المادة الياالرة من قانوي م ل ال ولة الواد اال انوي قك  47لسصة 1972
على أنه " وييتبر في حاك ال را ات اادا ية فو السلاات اادا ية أو امتصاع ا عن اتخاذ قرا ااي من
الوااب علا ا اتخاذا وف ا لل وانان واللوائ " د ومصاط اعتبا امتصاع اادا ة عن اتخاذ قرا ااي من الوااب
علا ا اتخاذا وف ا لل وانان واللوائ د هو أي تاوي هصاب رمة قاع ة قانوناة عامة ت ر ح ا و أو مرازا و قانوناا و
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الاتسام ه ا الحق أو المراز ال انوني احاث ياوي ت خل اادا ة لت ريرا أمرا و واابا علا ا د وأي يثبت اا ان أنه
ق طلب مص ا اتخاذ ال را الوااب علا ا اتخاذا د وعص ئ ياوي تخله ا عصه امثااة امتصاع عن أداء ه ا الوااب
اما يرال قرا ا و سلباا و مما ي وز الاين علاه ا عوى االغاء د ذل أنه ال ي وز ال و ا اام ال را السلبي و مااناة
مخاقمته ا عوى االغاء طب ا للمادة ( ) 10من قانوي م ل ال ولة ال ذا ربت أي قاحب الرأي ق استص و
اادا ة االب ق ا ال را ال ر أوابت علا ا ال وانان واللوائ اتخاذا د وأي ياوي ق توافر فاه الرروط
والضوااط التي استلزم ا ال انوي وال ر أواب اتوافرها على ا ة اادا ة الت خل ا را اح اث األرر ال ر تبه
ال انوي د وأي ا ة اادا ة ق امتصيت أو قي ت عن اتخاذ ذل ال را .
ومن حي إن الطاعن ت م االب لى وزير ال اخلاة – على الواه الثاات من أو اق ال عوى – يالدب فاده عدودة
الحر ال اميي التااع لوزا ة ال اخلاة لاتولى حهل األمن والصظام اليام اال اميات في ضوء ما تر ا ال اميدات
من أح اث عصن والغب واعت اء على الافم وأعضاء هاةة الت ي واعتد اء علدى المصردمت ال اميادة د والتدي
ق م دلاف علا ا – أمام المحامة – ما نردرته الودحن حدو األحد اث التدي الد ت ا ال اميدات د وقد امتصدع وزيدر
ال اخلاددة عددن اااددة المد عى لددى طلبدده د وحاددث أي موقددن ا ددة اادا ة هد ا يرددال قددرا ا سددلباا قد االمخالهددة
ألحاام ال انوي األمر ال ر يتيان ميه الت رير لل ضاء ااالغاء.
إذا سلك الحكم المطعون فيه ااذ باير هىذا المسىلك فانىه يكىون قىد صىدر بالمخالفىة لحكىم القىانون جىدير المقريىر
باإللااد
ومن حي إن من يخسر الطعن يلزم مدروفاته عمال بحكم المادة  270مرافعات
فلهذه األسياب
نر الحكم :فوى :برفض الدفع بعدم قيول الدعو ىنمفاد شرطي المدلحة والدفة
ثانيىىا :بقيىىول الطعىىن شىىكال وفىىى الموضىىو بللاىىاد الحكىىم المطعىىون فيىىه والق ىىاد مجىىددا بللاىىاد
القىىىرار السىىىليي المطعىىىون عليىىىه باىممنىىىا عىىىن إصىىىدار قىىىرار بلنشىىىاد إدارة للحىىىرج الجىىىامعي
بالجامعات مع إلزام المطعون ضدهم المدروفات.
مفوض الدولة
المسمشار /سرا عيد الحافظ
نائب رئيس مجلس الدولة
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