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المقامة من/محمد حامد سالم السيد المحامى
ضـــــــــد :
 1ـ وزير االستثمار بصفته ــ 2ـ وزير اإلعالم بصفته ـ3ـ رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بصفته.
ـ 4ـ رئيس مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بصفته ــ5ــ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة اإلعالمية
بصفته.
ـ  6ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات)بصفته ــ 7ـ رئيس مجلس إدارة قناة
الفراعين الفضائية بصفته ــ  8ـ توفيق يحيى إبراهيم عطيه ــ وشهرته توفيق عكاشه ــ مقدم برنامج مصر اليوم.
*******************
الوقائع :
*******
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ2011/11/27طالبا في ختامها الحكم
:
أوال ـ بقبول الدعوى شكال.ثانياـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة اإلدارية السلبي باالمتناع عن إتخاذ
اإلجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الفراعين الفضائية  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار،
أخصها وقف نشاط قناة الفراعين الفضائية بوقف البث بها خالل الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج مصر اليوم
وفقا لخريطة البرامج المعتمدة عند صدور هذا الحكم،مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعالن  ،وإلزام الجهة
اإلدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ.
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ثالثا ـ وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه  ،وإعتباره كأن لم يكن،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام
المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه ،أنه بتاريخ السبت الموافق2011/8/20بالعشراألواخر من شهر رمضان المعظم
،ومن خالل قناة الفراعين الفضائيةالتى يشاهدها الماليين فى مصر والعالم  ،فوجئ المدعي بقيام المدعى عليه
الثامن بالتفوه بألفاظ نابية يعف اللسان عن ذكرها،مخالفا كافة القوانين واألعراف والنظام العام واآلداب،بأن قال
لفظ"معرص"على الهواء مباشرة ،دون خجل أو مراعاة لشعور المشاهدين وأخالقهم،وذلك آثناء حديثه وقذفه
لشخص بعينه يقصده واصفا إياه"ياجاهل  ،ياللى كنت بتورد ممثالت لألمراء العرب ،ياتلميذ فالن الفالنى اللى خد
حكم أنه ()....اللفظ الدارج العام الذى يستخدمه عموم الناس لوصف القواد)أعمل إيه الحكم هو اللى طلع قال كده،
قال قواد".
وحيث إن هذا اللفظ الملوث الذى خرج من فم المدعى عليه الثامن قد جرح مشاعر المدعي وخدش حياءه هو
وماليين المشاهدين ــ وأفسد األخالق ،وصارت القناة منبرا لنشر األلفاظ النابية والسباب ،دون إنتقاء األلفاظ
،ودون إستخدام العبارات المالئمة ،بما ينبئ عن سوء نية القناة والقائمين عليها والمدعى عليه الثامن لنشر
الرذيلة والشائعات  ،وإفساد أخالقيات المجتمع عن سبق إصرار وترصد،فالمدعى عليه الثامن غاب ضميره
وإستغل قناة الفراعين الفضائية على أسوأ وجه  ،وصارت القناة منبرا للتالسن والتشهير ،فى ظل صمت وتقاعس
الجهة اإلدارية عن منع هذا اإلسفاف من طعن فى األعراض  ،والتعرض للحياة الشخصية ألفراد الناس  ،وتوجيه
السباب عالنية اليهم دون وازع  ،وخدش حياء المجتمع.
وأضاف المدعى أنه بتاريخ الثالثاء الموافق ، 2011/11/22فوجئ بذات القناة وذات البرنامج ،ونفس المذيع
الذى إستمرأ توجيه األلفاظ النابية عالنية  ،يقوم بسب حاكم دولة قطر الشقيقة على مرأى ومسمع من الماليين
واصفا إياه"بالفيل أبو شنب"  ،األمر الذى يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق اإلعالمية وللشريعة اإلسالمية.
وحيث إن ماقام به المدعى عليه الثامن ،وتقاعس الجهة اإلدارية عن إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال مايبث على
قناة الفراعين الفضائية  ،يعد إنتهاكا صريحا للمبادئ والقيم األخالقية ،وتعديا غاشما على األسرة المصرية
،وإهدارا لحرية الرأى والتعبير ،وتحريضا على إنتشار السباب والقذف فى لغة الحوار دون مقتضى  ،وإغتياال
ألخالق األطفال والشباب والنساء ،وإختراقا لألداب العامة  ،بالمخالفة لكافة القوانين واألعراف المصرية
الحميدة،األمر الذى كان يستوجب على الجهة اإلدارية القيام بدورها بحماية حقوق المشاهدين والمستمعين
،وحماية القيم واألخالق  ،وهو األمر الذى أوجبه عليها القانون،وعلى ذلك فإن تقاعس الجهة اإلدارية عن إتخاذ
اإلجراءات التى أوجبتها القوانين واللوائح ومواثيق الشرف ،لهو دعوة إلطالق العنان لبذاءات تهدد السالم واألمن
اإلجتماعى ،وتضرب الحريات العامة والقانون فى مقتل،ولو كانت الجهة اإلدارية قد كلفت نفسها عناء محاسبة
قناة الفراعين الفضائية  ،ماكان وصل المدعى عليه الثامن لهذه الجرأة فى السباب والقذف عالنية  ،وخدش حياء
المشاهدين ،وإنتهاك اآلداب العامة والقوانين .وفى ضوء تقصيرالجهة اإلدارية في اتخاذ ما يلزم من القرارات
لمواجهة المخالفات المتعددة السالف بيانها  ،فإن استمرار تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه من شأنه ترتيب
نتائج يتعذر تداركها من إستمرار بث ألفاظ السب وخدش حياء المشاهدين فى ضوء ما تمر به البالد من إنفالت
أمنى وأخالقى  ،بحاجة ملحة الى وقف هذا اإلسفاف الذى يسيئ الى القيم والى سمعة مصر وعالقتها بالدول
الشقيقة  ،األمر الى يتوفر معه ركنى الجدية واإلستعجال الالزمين لطلب وقف التنفيذ،األمر الذى يتطلب وقف تنفيذ
القرارالسلبى المطعون فيه،توطئة إللغائه .واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات اآلنفة البيان.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة2011/12/24وفيها قدم المدعي
حافظةمستندات،كما قدم الحاضر عن هيئة اإلستثمار حافظة مستندات ،ودفع الحاضر عن شركة النايل سات بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ،كماحضر المدعى عليه الثامن بوكيل.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم،ومذكرات ومستندات لمن يشاء خالل
أسبوع  .وخالل األجل أودع وكيل شركة األقمار الصناعية (نايل سات)المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة
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دفاع،كما أودع وكيل الهيئة العامة لإلستثمار مذكرة دفاع،وأودع نائب الدولة مذكرة دفاع ،وأودع وكيل إتحاد
اإلذاعة والتليفزيون مذكرة دفاع .وبجلسة اليوم صدر الحكم ،وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
" المحكمــــــــــة "
***************
بعد اإلطالع على األوراق  ،وسماع اإليضاحات ،وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكال ،وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارالجهة اإلدارية السلبي
باإلمتناع عن إتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التى إرتكبتها قناة الفراعين الفضائية  ،مع مايترتب
على ذلك من آثار ،أخصها وقف نشاط قناة الفراعين الفضائية بوقف البث بها خالل الفترة الزمنية المخصصة لبث
برنامج مصراليوم وفقا لخريطة البرامج المعتمدة عند صدور هذا الحكم،مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير
إعالن  ،وإلزام الجهة اإلدارية مصروفات
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لكل منوزير اإلستثمار ووزير اإلعالم
 ،والشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات)  ،والهيئة العامة لالستثمار  ،والمنطقة الحرة العامة اإلعالمية
 ،رئيس مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بصفته فإن الصفة في الدعوي هي " قدرة الشخص علي المثول
أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه "،فهي بالنسبة للفرد كونه أصيال أو وكيال  ،ممثال أو وصيا أو قيما،
وهي بالنسبة للجهة اإلدارية كون المدعى عليه صاحب االختصاص في التعبير عن الجهة اإلدارية أو الشخص
االعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعا ،والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها
قانونا بالرد وبتقديم المستندات  ،وماليابالتنفيذومن ثم فإن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى ،
وعلى هذا األساس فوزير اإلستثمار ووزير اإلعالم ورئيس مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بصفته تتصل
صفتهم بالمهام الموكولة إليهم دستوريا وقانونيا بالمرحلة التي يباشر كل منهم فيها اختصاصاته  ،وهو جزء من
مجلس وزراء حكومة تسيير األعمال واإلنقاظ الوطنى التي نتجت عن ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011
بكل ما تمثله من مبادئ على رأسها إرساء مبادئ الحرية وكفالة وسائل التعبير السلمية  ،واحترام إرادة الشعوب
في التغيير وتحقيق الحريات العامة والعدالة االجتماعية  ،ومن ثم كانت لهم الصفة ليصدر الحكم في مواجهتهم
وليكونوا عامال فعاال في تنفيذه على وجهه الصحيح في ظل السياسات التي يضعها مجلس الوزراء لضمان دور
جمهورية مصر العربية في االنتصار للحريات العامة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز السماح
للمرخص له أو المخصص لهم الترددات والطيف الترددي المصري في استعمالها بمايسيئ الى المشاهدين ويؤذى
أسماعهم ويجرح مشاعرهم بألفاظ خارجة مبتذلة وإسفاف متعمد يسيئ الى سمعة مصر وعالقاتها بإخوتها
األشقاء .وأما بالنسبة لشركة األقمار الصناعية (نايل سات) فهي ذات صفة في الدعوى ال بحسبانها أصدرت أي
قرار مطعون عليه  ،وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة اإلعالمية والتي
تولت البث الفضائي للقنوات الفضائية الليبية باعتبار أن البث الفضائي التليفزيوني واإلذاعي والمعلوماتي عبر
األقمار الصناعية هو أحد األنشطة التي ال يُسمح بمزاولتها إال داخل المنطقة الحرة العامة اإلعالمية وفقا لقرار
مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية رقم ( 1/2ـ  )2000بالموافقة على ضوابط الموافقة على األنشطة
التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة  ،ومن ثم يتعين على الشركة المذكورة االلتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق
الشرف والقوانين واللوائح  .أما بالنسبة للهيئة العامة لالستثمار فهي الجهة اإلدارية المنوط بها تنفيذ أحكام
قانون ضمانات وحوافز االستثمار فوفقا لحكم المادة ( )5من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون
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رقم  8لسنة  1997فإن مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة هو السلطة المختصة بشئونها
وتصريف أمورها وتطبيق أحكام القانون المشار إليه وهو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء  ،كما أن
الهيئة هي المنوط بها التحقق من قيام البث الفضائي ألي قنوات فضائية على األسس والقواعد والقوانين  ،كما
أنها من يملك توقيع الجزاء على مخالفة قواعد البث ،ومن ثم فهي صاحبة الصفة األصلية في الدعوى،وال يفلتها
من ذلك اإلدعاء بأن كافة القنوات الفضائية ليست ضمن القنوات التابعة لشركات تعمل بنظام المنطقة الحرة
اإلعالمية  ،وأنها لم يصدر لها موافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية للعمل بنظام المناطق
الحرة  ،فهذا القول يدحضه تماما ما سلف بيانه من أن الشركة المذكورة قد أنشئت وفقا للسلطة المخولة التحاد
اإلذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم  13لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة 1989
فصدر قرار وزير االقتصاد رقم  456لسنة  1996بتاريخ  1996/6/27بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية
لألقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام االستثمار الداخلي  ،ثم وبموجب قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  411لسنة  2000أنشأت المنطقة الحرة العامة اإلعالمية  ،وبجلسته المنعقدة في 2000/9/17
صدر قرار بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر  ،ثم صدر قرار
مجلس إدارة الهيئة والمتعلق بالمناطق الحرة رقم  1/4ـ  2000المعتمد محضره من رئيس مجلس الوزراء في
 2000/9/25بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة اإلعالمية
بمدينة السادس من أكتوبر مع االلتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل
المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 1/2ـ ، 2000وااللتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف اإلعالمي التي
يقرها مجلس إدارة المنطقة  ،وكذلك االلتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم
 8لسنة  1997والئحته التنفيذية والئحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة
الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة  ،ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة ( )3من النظام األساسي للشركة المصرية
لألقمار الصناعية (نايل سات) من أن " نشاط الشركة يقوم على إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي
واألرضي بما في ذلك تصنيع وإطالق وتملك األقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات األرضية وملحقاتها
وتشغيل هذه النظم وإدارتها  ،وتأجير السعات القمرية والوسائل األرضية الملحقة بها  ،ال يعني بحال من األحوال
استقالل الشركة المذكورة بالبث الفضائي دون التزام بأحكام المنطقة الحرة العامة اإلعالمية فما تبثه تلك الشركة
ألية جهات أو قنوات فضائية خاصة داخل البالد أو خارجها يتعين دوما أن يخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة
لالستثمار  ،أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة اإلعالمية فإنه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لالستثمار والمناطق الحرة هو صاحب الصفة في هذه الدعوى قد اختصم فيها وهو من يمثل الهيئة المشار
إليها إال أن اختصام المنطقة الحرة اإلعالمية قد تم بحسبان أنها المنطقة التي تعمل من خاللها الشركة المدعى
عليها بنظام المناطق الحرة  ،كما أنها الجهة التي أصدرت القرارين ( 1/1ـ  )2000و ( 1/2ـ  )2000بشأن
تسمية المنطقة وبشأن ضوابط مزاولة األنشطة داخل المنطقة  ،ومن ثم تكون صاحبة صفة في تقديم ما لديها من
دفاع أو دفوع،ومن ثم يكون الدفع فى محله حريا بالرفض مع اإلكتفاء باإلشارة الى ذلك فى األسباب دون
المنطوق.
وحيث إنه وعن صفة المدعي ومصلحته  ،فشرطي الصفة والمصلحة يتميز كالهما عن اآلخر ،فالمصلحة
هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوي الموضوعية أو االعتداء علي حقه الذاتي في الدعوي الذاتية
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،أما الصفة في الدعوي فهي كما سلف البيان قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع
عليه ،كما أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية ال
تتضح وال تبين إال عند فحص موضوع الدعوي فيها ،ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تاليا للتعرض للصفة ،
فالمصلحة شرط لقبول الدعوي  ،بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاعفيها،ذلك أنه قد
يكونا لشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار،ومع ذلك اليجوزله مزاولة هذه الدعوي بنفسه لقيام
سبب من أسباب عدم األهلية أوعدم وجوده ضمن خصوم منازعة األصل أو زوال صفته التي كانت له في منازعة
األصل أو لغير ذلك من األسباب  ،والثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعي يتمتع باألمرين معا الصفة
والمصلحة بالمعني المتقدم ،فهو من المواطنين المصريين الذين تتأثر مراكزهم القانونية والشخصية بما تبثه
القنوات الفضائية من مواد وبرامج من القمر الصناعي المصري نايل سات تطاله وتطال الماليين من المشاهدين
وتؤذى أسماعهم بالغث من القول في مرحلة يحاول فيها التعبير عن رأيه والحصول على ما يراه حقا له من
الحقوق والحريات بعد أن اندلعت شرارة ثورته يوم 25يناير عام ،2011ويرى أن ماتبثه القناة المشار اليها يثير
الفتنة ويؤذي مشاعره وأسرته  ،وقد مسهم مساسا مباشرا المحتوى اإلعالمي والتحريضي الضار بهم وبذويهم
وأهليهم  ،ومن ثم تتوفر للمدعى الصفة والمصلحة الالزمين لقبول هذه الدعوى،ومن ثم يكون الدفع فى غيرمحله
حريا بالرفض مع اإلكتفاء باإلشارة الى ذلك فى األسباب دون المنطوق.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من شركة األقمار الصناعية (نايل سات)بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلداري ،
فإنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى اإللغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار اإلداري في ذاته
استهدافا لمراقبة مشروعيته  ،ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى اإللغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائما
ومنتجا آلثاره القانونية عند إقامة الدعوى  ،وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت
الدعوى غير مقبولة  ،والقرار اإلداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى  -وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة والمحكمة اإلدارية العليا  -هو إفصاح اإلدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ،وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا
ابتغاء مصلحة عامة  ،وال يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين  ،فهو قد يكون شفويا أو مكتوبا  ،صريحا
أو ضمنيا  ،إيجابيا أو سلبيا  ،والقرار اإلداري اإليجابي هو قرار صريح تصدره اإلدارة بالمنح أو المنع فيتجلى
فيه موقفها االيجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت اإلدارة إلى إخطار صاحب
الشأن به أو تسلبت من ذلك  ،أما القرار اإلداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي لإلدارة  ،فهي ال تعلن عن
إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع األمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه  ،وإن كانت في ذات
الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في االمتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره  ،ولقد حرص الفقه
والقضاء اإلداري دائما على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات اإليجابية  ،وأكدت
القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة األخيرة من
المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة  1972على أنه " ويعتبر في حكم
القرارات اإلدارية رفض السلطات اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين
واللوائح "  ،ومناط قيام القرار السلبي هو ثبوت امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا
للقوانين واللوائح  ،بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا محددا ،وأن يتطلب اكتساب
هذا الحق أو المركز القانوني تدخال من جانب اإلدارة لتقريره  ،وأن يكون القانون قد فرض على اإلدارة اتخاذ
قرار معين بال أدنى تقدير لها في هذا الشأن  ،وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه
 ،وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون  ،والتزمت السلبية ،ولم تنهض التخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها
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اتخاذه  ،وعندئذ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب  ،بما يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن
عليه بدعوى اإللغاء ،ذلك أنه ال يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى اإللغاء طبقا للمادة
( )10من قانون مجلس الدولة إال إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض اإلدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت
عليها القوانين واللوائح اتخاذه  ،وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون  ،والذي
أوجب بتوافرها على جهة اإلدارة التدخل بقرار إلحداث األثر الذي رتبه القانون  ،وأن تكون جهة اإلدارة قد
امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.
وحيث إنه وباستقصاء مدى وجود الضوابط التي يتوفر بموجبها القرار السلبي الجائز الطعن عليه باإللغاء ،
فإن الثابت من األوراق أن الضابط األول المتعلق بوجوب وجود قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا
محددا فقد توفرت بما قررته العديد من مواد قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة
 1997ومنها المادة ( )63من وجوب التزام المشروعات بأحكام القانون والتزام الجهات اإلدارية باتخاذ إجراءات
حددتها المادة ذاتها في حالة مخالفة المشروع ألي من أحكام القوانين واللوائح من بينها إيقاف نشاط المشروع ،
وبما قررته المادة ( )56من القانون ذاته على أن " للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات
ومباشرة النشاط وفقاألحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا ألحكامهوذلك
للتأكد من االلتزام بشروط الترخيص وااللتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرةأوجه نشاطها  ,واتخاذ
اإلجراءات الالزمة عند مخالفة هذه الشروط واألحكام على النحوالمنصوص عليه في هذه التشريعات  ،وكذلك
المادة ( )40من الالئحة التنفيذية للقانون المشار إليه التي قررت لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع
ألحكام قانون ضمانات وحوافزاالستثمار والئحته التنفيذية أو عدم االلتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيامن
اإلجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتهاوجسامتها ومدى األضرار الناتجة عنها:
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضماناتوالحوافز.
(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.
(جـ) إنهاء تمتعالمشروع بالضمانات والحوافز ،مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقراراتوالتراخيص
الصادرة للمشروع  ،وأيضا المادة ( )88من الالئحة التنفيذية المشار إليها التي قررت في حالة مخالفة المشروع
ألحكام القانون أو الالئحة أو الئحةنظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة،أن تتخذ
الجهة اإلدارية إجراء وقف نشاط المشروع لمدة محددةأو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة
المخالفة وظروف ارتكابها ومدى األضرارالتي تصيب االقتصاد القومي ،وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة
خالل المدةالتي تحددها الهيئة،وأما الضابط الثاني بأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخال من
جانب اإلدارة لتقريره  ،فقد توفر بدوره إذ أن المخالفة القانونية التي تثبت في هذا المجال ال يقوى على إزالتها
سوى تدخل اإلدارة بما لها من سلطة  ،وأما عن الضابط الثالث بأن يكون القانون قد فرض على اإلدارة اتخاذ قرار
معين في هذا الشأن  ،فإن المشرع قد أوجب على اإلدارة أن تتخذ اإلجراءات المحددة بقانون ضمانات وحوافز
االستثمار بالنصوص سالفة البيان وبغيرها كما سيرد بمدونات هذا الحكم متى ثبت لها حصول المخالفة  ،وأما
الضابط الرابع بأن يثبت بيقين أنه قد طلب من الجهة اإلدارية اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه،وأنها أصمت
أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض التخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه فقد توفر
بدوره حيث قامت الجهة اإلدارية بتوجيه عدة إنذارات لقناة الفراعين ورغم عدم إمتثال القناة إال أن الجهة اإلدارية
لم تتدخل بقرار ملزم لوقف بث البرنامج محل الدعوى،ومن ثم يتوفر للدعوى الماثلة القرار اإلداري السلبي
المطعون فيه على النحو وفي الحدود التي تبينها أسباب هذا الحكم كل في موضعه  ،ويكون الدفع بعدم قبول
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الدعوى النتفاء القرار اإلداري فاقدا سنده من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض،مع اإلكتفاء باإلشارة الى ذلك فى
األسباب دون المنطوق.
وحيث إنه وعن شكل الدعوى ،فإن ميعاد الطعن على القرارات اإلدارية السلبية يظل قائما طالما ظلت جهة
اإلدارة على موقفها من االمتناع عن اتخاذ اإلجراء الواجب عليها اتخاذه قانونا  ،وإذ استوفت الدعوى سائر
أوضاعها الشكلية األخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكال.
وحيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة األولى من المادة ( )49من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة  1972تنص على أنه " ال يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ
القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت
المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "
وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية عمال بحكم المادة ( )49من قانون مجلس الدولة المشار إليه
مشتقة من سلطة اإللغاء وفرع منها وذلك ببسط الرقابة القانونية على القرار اإلداري على أساس وزنه بميزان
القانون وزنا مناطه المشروعية  ،ومن ثم يتعين أن يتوفر للطلب ركن الجدية بأن يقوم على أسباب تجعله مرجح
اإللغاء،باإلضافة إلى توافر ركن االستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار في حينه يتعذر على
الطاعنتداركها فيما لو بقى القرار نافذا لحين الفصل في طلب اإللغاء ( .المحكمة اإلدارية العليا ـ الطعن رقم
 2409لسنة  40ق ـ جلسة )1995/1/22
وحيث إنه عن ركن الجدية وعن النصوص الحاكمة للفصل في مدى مشروعية القرار السلبي المطعون
فيهفإن المادة ( )1من قرار رئيس الجمهورية رقم  310لسنة  1986بشأن اختصاصات وزارة اإلعالم تنص
على أن  :تتولي وزارة اإلعالم في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامةللدولة في كافة
مجاالت اإلعالم الداخلية والخارجية كما تتولي تنفيذها ومتابعتهاواإلشراف عليها بهدف تحقيق الخطة العامة
للدولة وإرشاد وإعالم الرأي العام المحليوالعالمي بأبعاد وأهداف هذه الخطة وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع
الوزارات واألجهزةالمعنية والمختصة ولها في سبيل ذلك مباشرة االختصاصات وجميع األعمال التي تحقق
هذهاألغراض وبصفة خاصة :ــ .............................................
ــ تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر األنباء والبيانات واإلعالناتوالتحقق من عدم مخالفة
المطبوعات
الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج للنظامالعام أو اآلداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها لألديان تعرضا من
شأنه
تكدير السلم العامفيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة اإلعالم.
ــ متابعة تنفيذاإلذاعة والتليفزيون لألنشطة الخاصة بها ومدي تحقيقها لألهداف المنصوص عليها فيالقانون رقم
 13لسنة  1979في شأن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التييقدمونها ألجهزة الدولة والهيئات
العامة والوحدات االقتصادية بما يكفل ربط هذهاألهداف والخدمات بالسياسة العليا واألهداف القومية والسالم
االجتماعي والوحدةالوطنية والخطة اإلعالمية للدولة.
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وتنص المادة ( )2من القرار ذاته على أن " وزير اإلعالم هو الوزير المختص بشئون اإلذاعة والتليفزيون وتتبعه
كل من الهيئةالعامة لالستعالمات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وتخضعان إلشرافه
ورقابتهوتوجيهه".
وتنص المادة األولي من القانون رقم  13لسنة  1979بشأن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223
لسنة  1989على أن " تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ،تكون لها الشخصيةاالعتبارية،
مركزها مدينة القاهرة ،وتختص دون غيرها بشئون اإلذاعة المسموعةوالمرئية،ولها وحدها إنشاء وتملك محطات
البث اإلذاعي المسموع والمرئي في جمهوريةمصر العربية.
وتتولي الهيئة دون غيرها اإلشراف والرقابة على المواد المسموعةوالمرئية التي تبثها أجهزتها ،وتخضع
لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن " يهدف اإلتحاد إلى تحقيق رسالة اإلعالم اإلذاعي المسموع والمرئي،
سياسة وتخطيطاوتنفيذا،في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته اإلعالمية،آخذا بأحدث ما تصإلليه تطبيقات
العلم الحديث وتطوراته في مجاالت توظيف اإلعالم المرئي والمسموع ،لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه.
وفي سبيل ذلك يعمل اإلتحاد على تحقيق األغراضاآلتية :
 1ـ أداء الخدمة اإلذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ،وضمانتوجيهها لخدمة الشعب والمصلحة
القومية ،في إطار القيم والتقاليد األصيلة للشعبالمصري ،وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور.
 2ـ ......................................
 3ـ العمل على نشر الثقافة ،وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضاريةواإلنسانية،وفقا للرؤية المصرية
والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئاتالشعب،وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال
والفالحين ،وإسهاما فيبناء اإلنسان حضاريا ،وعمال على تماسك األسرة.
 4ـ تطوير اإلعالم اإلذاعيوالتليفزيوني ،وااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية في المواد اإلذاعية.
 5ـ  13 ........................ـ " ........................
وتنص المادة الثالثة على أن"لالتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات واألعمال المحققة ألغراضه،دون
التقيدبالنظم واألوضاع الحكومية،وله على وجه الخصوص مايأتي-:
1ـتأسيس شركات مساهمةبمفرده أومع شركاءآخرين في المجاالت المتصلةبأغراضه.
 2ـ شراء الشركات أوإدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعماال
شبيهةبأعماله،أو التي قدتعاونه علي تحقيق أغراضه سواءفي جمهوريةمصرالعربيةأوخارجها.
 3ـ إنتاج المواد الفنية اإلذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع أوالتأجير في الداخل والخارج وفقا للشروط
واألوضاع التي يراها محققة ألغراضه.
 4ـ تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد اإلذاعية التي ينتجها أويستخدمها ومنح الغير
حق استخدامها  5 .ـ . " ................................
ونصت المادة الرابعة على أن " .........ويكون لالتحاد مجلس أمناء ومجلس لألعضاء المنتدبين وجمعية
عمومية" ونصت المادة السادسة على أن " يختص مجلس األمناء بوضع السياسات العامة لعمل االتحاد،واعتماد
الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها،ومتابعة وتقييم أجهزة االتحاد لمهامها.وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات
لتحقيق أغراضه وفقا ألحكام هذا القانون ،وله على وجه الخصوص ما يأتي:
 1ـ وضع ميثاق شرف للعمل اإلعالمي في اإلذاعة المسموعة والمرئية وأخالقيات الرسالة اإلذاعية،وتحديد
أسلوب االلتزام بهذا الميثاق .
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 2ـ اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات االتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بما
يكفل تقديم الخدمات اإلذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية ،على أساس من اإلدارة االقتصادية
السليمة.
 3ـ  11 ......ـ إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة باإلذاعة المسموعة والمرئية ".
وحيث إنه واستنادا إلى السلطة المخولة التحاد اإلذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13
لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة  1989صدر قرار وزير االقتصاد رقم  456لسنة  1996بتاريخ
 1996/6/27بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية لألقمار الصناعية نايل سات شركة مساهمة مصرية بنظام
االستثمار الداخلي  ،وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  411لسنة  2000أنشأت المنطقة الحرة العامة
اإلعالمية،وبجلسته المنعقدة في  2000/9/17صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة
السادس من أكتوبر رقم  1/4ـ  2000المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في  2000/9/25بالموافقة
على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من
أكتوبر مع االلتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها
قرار المجلس رقم 1/2ـ،2000وااللتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف اإلعالمي التي يقرها مجلس إدارة
المنطقة،وكذلك االلتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة 1997
والئحته التنفيذية والئحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة
بالمناطق الحرة  ،وقد نصت المادة ( )3من النظام األساسي للشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) على
أن " نشاط الشركة :
 1ـ إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي واألرضي بما في ذلك تصنيع وإطالق وتملك األقمار الصناعية
وإنشاء وتملك المحطات األرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
 2ـ تأجير السعات القمرية والوسائل األرضية الملحقة بها .
 3ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.
وذلك في إطار االلتزام بالقوانين المنظمة للبث اإلذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات
المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة االستقبال وفك الشفرة الالزمة لها ".
وحيث إن المادة ( )29من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  7لسنة  1998المعدلة
بالقانون رقم  114لسنة  2008تنص على أن " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح الجهة اإلدارية المختصة ،وذلك إلقامة
المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.ويجوز بقرار من الجهة اإلدارية المختصة إنشاء مناطق
حرة خاصة ،تقتصر كل منها على مشروع واحد ،إذا اقتضت طبيعته ذلك.كما يجوز للجهة اإلدارية المختصة
الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البالد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون  .ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.ويتولى إدارة
المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة اإلدارية المختصة.ويختص
مجلس اإلدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشارإليها.وفي جميع
األحوال ال يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات . " ...................
وتنص المادة ( )30من القانون المشار إليه على أن " تضع الجهة اإلدارية المختصة السياسة التي تسير عليها
المناطق الحرة،ولها أن تتخذ ما تراه الزما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله،وعلى
األخص :
(أ) وضع اللوائح والنظم الالزمة إلدارة المناطق الحرة .
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(ب) وضع شروط منح التراخيص ..........................
وتنص الفقرة األولى من المادة ( )31من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم  94لسنة  2005على أن ":يختص
مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها،ويصدر بتأسيس
هذه الشركات وتلك المنشا تقرار من الجهة اإلدارية المختصة،كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص
لها بمزاولة نشاطها " .
وتنص المادة ( )55من القانون على أن " تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي وذلك في مدة ال تجاوز خمسة
عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خالل عامليها
بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصالحية في إصدارها " ..
وتنص المادة ( )56من القانون ذاته على أن " للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة
النشاط وفقا ألحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا ألحكام هوذلك للتأكد من
االلتزام بشروط الترخيص وااللتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها,واتخاذ اإلجراءات الالزمة
عند مخالفة هذه الشروط واألحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات.
ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو ال يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها ألوجه
نشاطها وفقا للقواعد والضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون"
وتنص المادة ( )63من القانون المشار إليه على أنه " في حالة مخالفة المشروع ألي من أحكام القوانين
واللوائح والقرارات يكون للجهات اإلدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مده يحددها اإلنذار في ضوء
حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا اإلنذار فإذا انقضت هذه المدة دون
إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .
وللمستثمر أن يتظلم من قرار اإليقاف أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفى فروعها ".........
ونصت المادة ( )1من الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم  1247لسنة  2004على أن:
" تكون مزاولة النشاط في المجاالت المشار إليها في المادة ( )1من قانون ضمانات وحوافز االستثمار المشار
إليه بنظام االستثمار الداخلي ،بالشروط وفي الحدود التالي بيانها:
أوال.......................................................................... :
سادسا :البنية األساسية :
هـ -إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وال يشمل ذلك اإلذاعة والتلفزيون" ......
ونصت المادة ( )16من الالئحة التنفيذية المشار إليها على أن " يصدر بقرار من رئيس الهيئة دليل نوعى لكل
نشاط من األنشطة التي تشملها المجاالت المنصوص عليها في المادة ( )1من هذه الالئحة ،يتضمن البيانات
اآلتية:
 1ـ بيانا لمستندات المطلوبة من المستثمر.
 2ـ بيان باإلجراءات المطلوبة للحصول على خدمات االستثمار .
 3ـ التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط.
 4ـ الرسوم المطلوبة لكل خدمة.
 5ـ توقيت اتأداء الخدمات.
 6ـ الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي.
ويجب أنيرفق بهذا الدليل نموذج لطلب االستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيسالمنصوص عليه
بالمادة ( )53من قانون ضمانات وحوافز االستثمار"
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كما تنص المادة ( )20من الالئحة التنفيذية المشار إليها على أن " للمستثمر بعد صدور القرار المرخص
بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجاللتجاري أن يتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على
الترخيص المؤقت إلقامةالمشروع،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدلياللنشاط
النوعي وفقا لطبيعة كل نشاط.
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهدبالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط واالشتراطات
واإلجراءات والتشريعات التيتنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء الالزمة إلقامتها".
وتنص المادة ( )40من الالئحة التنفيذية ذاتها على أن " لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع ألحكام
قانون ضمانات وحوافزاالستثمار والئحته التنفيذية أو عدم االلتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيامن
اإلجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتهاوجسامتها ومدى األضرار الناتجة عنها:
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضماناتوالحوافز.
(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.
(جـ) إنهاء تمتعالمشروع بالضمانات والحوافز ،مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقراراتوالتراخيص
الصادرة للمشروع ".
كما تنص المادة ( )88من الالئحة التنفيذية المشار إليها على أنه " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع
ألحكام القانون أو هذه الالئحة أو الئحةنظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها ،وقف نشاط
المشروع لمدة محددةأو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى
األضرارالتي تصيب االقتصاد القومي ،وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خالل المدةالتي تحددها الهيئة".
وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2000/9/17
القرار رقم ( 1/1ـ  )2000بتسمية المنطقة الحرة العامة اإلعالمية باسم (المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة
السادس من أكتوبر)  ،كما أصدر مجلس اإلدارة ذاته القرار رقم ( 1/2ـ  )2000بالموافقة على ضوابط الموافقة
على األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة  ،والتي تضمنت ما يلي :
( أ ) األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة :
 1ـ البث الفضائي التليفزيوني واإلذاعي والمعلوماتي عبر األقمار الصناعية .
 2ـ تأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية واإلذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها.
 3ـ إنتاج المصنفات اإلذاعية والتليفزيونية واألعمال السينمائية وكافة أشكال اإلنتاج الفني والمواد اإلعالمية.
 4ـ إقامة دور للطباعة .
 5ـ إنتاج وتصنيع وتجميع األدوات والمهمات الالزمة لألنشطة المذكورة .
 6ـ خدمات اإلعالم والدعاية والعالقات العامة .
 7ـ إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المنتجة ألجهزة تكنولوجيا االتصال واإلنتاج اإلعالمي.
 8ـ إقامة الفنادق والمنشآت السياحية والمحالت التجارية التي تخدم المنطقة الحرة .
 9ـ الخدمات البنكية طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
 10ـ ما يتم الموافقة عليه مستقبال من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) الضوابط :
 1ـ ال يجوز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو
للعنف.
11

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم  8920لسنة 66ق.

 2ـ تلتزم الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف اإلعالمي .
 3ـ ال يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إال بموافقة الجهة المختصة.
 4ـ يراعى عند القيم بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك.
 5ـ يراعى عند البت في الطلبات المقدمة إلقامة المشروعات كفاية ومالئمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته
بحيث ال يقل رأس المال المصدر ألنشطة بث القنوات المتخصصة عما يعادل  20مليون جنيه مصريا وتزداد إلى
ما يعادل  30مليون جنيه مصري للقنوات العامة  ،وذلك فيما عدا الشركات االقتصادية وشركات التسويق
وشركات اإلنترنت " .
وحيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان بالنسبة للقرار السلبي المطعون عليه أن الفقرة الثانية من
المادة األولي من القانون رقم  13لسنة  1979بشأن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم  223لسنة
 1989قد ناطت بإتحاد اإلذاعة والتليفزيون اإلشراف والرقابة على المواد المسموعةوالمرئية التي تبثها أجهزة
االتحاد،وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها،وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة،وحددت
المادة الثانية من القانون ذاته أهداف االتحاد بأنه يهدف إلى تحقيق رسالة اإلعالم اإلذاعي المسموع والمرئي،
سياسة وتخطيطاوتنفيذا ،في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته اإلعالمية،آخذا بأحدث ما تصإلليه تطبيقات
العلم الحديث وتطوراته في مجاالت توظيف اإلعالم المرئي والمسموع لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه،وأنه في
سبيل ذلك يعمل على تحقيق أغراض متعددة منها أداء الخدمة اإلذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة،
وضمانتوجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية،في إطار القيم والتقاليد األصيلة للشعبالمصري،وفقا للمبادئ
العامة التي نص عليها الدستور،والعمل على نشر الثقافة،واإلسهام فيبناء اإلنسان حضاريا،والعمل على تماسك
األسرة،وتطوير اإلعالم اإلذاعيوالتليفزيوني ،وااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية في المواد اإلذاعية،وناطت الفقرة
الثالثة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه بمجلس أمناء االتحاد أن يتخذ ما يلزم من القراراتلتحقيق
أغراضه وفقا ألحكام القانون،وله على وجه الخصوص وضعميثاق شرف للعمل اإلعالمي في اإلذاعة المسموعة
والمرئية وأخالقيات الرسالةاإلذاعية،وتحديد أسلوب االلتزام بهذا الميثاق،وأوجب قرار مجلس إدارة المنطقة
الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر رقم  1/4ـ  2000الصادر بجلسته المنعقدة في 2000/9/17
المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في  2000/9/25بشأن الموافقة على تحويل مشروع الشركة
المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة
السادس من أكتوبر على الشركة والمشروعات العاملة بتلك المنطقةااللتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على
األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 1/2ـ ، 2000وااللتزام بضوابط
العمل وميثاق الشرف اإلعالمي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة  ،وكذلك االلتزام بكافة أحكام قانون ضمانات
وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  1997والئحته التنفيذية والئحة نظام العمل داخل المناطق الحرة
والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة كما أن المادة ( )56من قانون ضمانات
وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  1997قد قررت للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة
المشروعات ومباشرة النشاط وفقاألحكام ذلك القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا
ألحكامهوذلك للتأكد من االلتزام بشروط الترخيص وااللتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرةأوجه
نشاطها,واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند مخالفة هذه الشروط واألحكام على النحوالمنصوص عليه في هذه
التشريعات،وألزمت المادة ( )63من القانون الجهات اإلدارية في حالة مخالفة المشروع ألي من أحكام القوانين
واللوائح والقرارات باتخاذ إجراء إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مده يحددها اإلنذار فيضوء حجم
المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذااإلنذار ،فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة
المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقافنشاط المشروع،وحددت المادة ( )1من الالئحة التنفيذية لقانون
ضمانات وحوافز االستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1247لسنة  2004مجاالت
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مزاولة النشاط ومنها مجال البنية األساسية الذي تضمن إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانةمحطات وشبكات
االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيصمن الجهات المعنية وفقا للقوانين
المعمول بها وال يشمل ذلك اإلذاعةوالتلفزيون " ......وأوجبت المادة ( )16من الالئحة التنفيذية المشار إليها
على رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إصدار قرار بدليل نوعى لكل نشاط من األنشطة التي تشملها
المجاالتالمنصوص عليها في المادة ( )1من الالئحة ،يتضمن بيانات منها (الضوابط العامة والخاصة لممارسة
النشاط النوعي(  ،كما أوجبت المادة()20من الالئحة التنفيذية المشار إليها على المستثمر أن يرفق بطلب
الحصول على الترخيص تعهدبالتزام الشركة أو المنشأة بكافة الضوابط واالشتراطات واإلجراءات والتشريعات
التيتنظم نشاطها،وأوجبت المادة ( )40من الالئحة التنفيذية ذاتها على مجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة
المشروع ألحكام قانون ضمانات وحوافزاالستثمار والئحته التنفيذية أو عدم االلتزام بالشروط والضوابط المقررة
اتخاذ أيامن اإلجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتهاوجسامتها ومدى األضرار
الناتجة عنها:
(أ) إيقاف تمتع المشروع بالضماناتوالحوافز.
(ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.
(جـ) إنهاء تمتعالمشروع بالضمانات والحوافز ،مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقراراتوالتراخيص
الصادرة للمشروع  ،كما أجازت المادة ( )88من الالئحة التنفيذية المشار إليها للهيئة في حالة مخالفة المشروع
ألحكام القانون أو الالئحة أو الئحةنظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها  ،وقف نشاط
المشروع لمدة محددةأو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى
األضرارالتي تصيب االقتصاد القومي ،وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خالل المدةالتي تحددها الهيئة .
وحيث إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر قد أصدر بجلسته
المنعقدة بتاريخ  2000/9/17القرار رقم ( 1/2ـ  )2000بالموافقة على ضوابط الموافقة على األنشطة التي
يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ،والتي تضمنت األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة  ،ومنها البث
الفضائي التليفزيوني واإلذاعي والمعلوماتي عبر األقمار الصناعية  ،وتأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية
واإلذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها  ،وإنتاج المصنفات اإلذاعية والتليفزيونية واألعمال السينمائية وكافة أشكال
اإلنتاج الفني والمواد اإلعالمية  ،وغيرها  ،كما تضمنت الضوابط الالزمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة والتي
شملت عدم جواز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس
أو للعنف  ،والتزام الشركات التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة بميثاق الشرف اإلعالمي ،كما حددت
الضوابط الخاصة بنظام عمل مشروعات االتصال عبر محطات اإلذاعة التليفزيون الفضائية في المنطقة الحرة
العامة اإلعالمية التزام القنوات التليفزيونية الفضائية بمراعاة مجموعة من المبادئ منها  ،االلتزام بميثاق الشرف
اإلعالمي  ،وااللتزام بالموضوعية  ،وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة  ،وتحري الدقة في توثيق
المعلومات وفي العرض المتوازن لآلراء  ،واحترام خصوصية األفراد  ،وعدم اتهام األفراد أو المؤسسات أو
التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل  ،وااللتزام بما توجبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير ،
ومراعاة حقوق الملكية فيما يبث من مواد  ،وااللتزام بنشر وإذاعة الرد والتصحيح على ما ورد ذكره من الوقائع
أو سبق نشره أو إذاعته  ،وعدم تناول ما تتواله سلطات التحقيق والمحاكمة بما يؤثر في سير التحقيق أو
المحاكمة أو بما يؤثر في مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة .
وحيث إن ميثاق الشرف اإلعالمي العربي المعتمد من مجلس وزراء اإلعالم العرب بموجب قراره رقم
(ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبرقد
13

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم  8920لسنة 66ق.

نصت في المادة الثامنة منه على وجوب االلتزام بالموضوعية واألمانة  ،وفي المادة التاسعة منه على االلتزام
بالصدق وتحري الدقة وااللتزام بتصويب أية أخطاء  ،وفي المادة الثانية عشرة منه على مراعاة أصول الحوار
وآدابه وبخاصة ما يعرض أو يذاع على الهواء مباشرة ،وفي المادة العشرون أوجب الميثاق ضرورة التمييز بين
المواد اإلعالمية والمواد اإلعالنية  ،والتزام هذه األخيرة بأخالقيات المجتمع العربي  ،وفي المادة الحادية
والعشرون بااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العربي .
وحيث إن وثيقة "مبادئ تنظيم البث واالستقبال الفضائي اإلذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمد
من مجلس وزراء اإلعالم العرب بموجب قراره رقم (ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والمطبق على المنطقة
الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبرقد تضمنت في البنود من الرابع إلى التاسع التزامات هيئات البث
ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي  ،فألزمت الوثيقة في البند الرابع منها هيئات البث ومقدمو
خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة قواعد عامة منها ( عالنية وشفافية المعلومات وحماية حق
الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة ـ حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث ـ عدم التأثير سلبا على
السلم االجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام واآلداب العامة )  ،وتضمن البند الخامس من الوثيقة التزام
هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بتطبيق معايير وضوابط عامة على المصنفات
التي يتم بثها منها ( االلتزام باحترام حرية التعبير واحترام حريات اآلخرين وحقوقهم  ،وااللتزام بأخالقيات مهنة
اإلعالم )  ،كما تضمن البند السادس من الوثيقة المشار إليها التزام هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي
وإعادة البث الفضائي بتطبيق ضوابط العمل اإلعالمي في شأن كل المصنفات التي يتم بثها ومنها ( احترام كرامة
اإلنسان وحقوق اآلخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة ـ واحترام خصوصية األفراد
واالمتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور ـ ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه  ،واحترام حق اآلخر في الرد ) ،
وتضمن البند الثامن من بنود الوثيقة ذاتها التزام هيئات البث وإعادة البث الفضائي في شأن ما يتم بثه من مواد
إعالنية بااللتزام بالتنويه الصريح عن المادة اإلعالنية في بدايتها ونهايتها  ،وفصلها عن المادة البرامجية فصال
واضحا  ،وإظهار كلمة إعالن على نحو واضح ومتواصل في اإلعالن الذي يعرض في صورة برنامج  ،وتضمن
البند الثاني عشر من الوثيقة في الفقرة ( )3أنه " وفي جميع األحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة
العضو التي منحت الترخيص أو تم إبالغها بأي مخالفة ألحكام القانون الداخلي أو األحكام الواردة بهذه
الوثيقة،فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراهامناسبة" .
وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم جميعه فإن حرية االتصال السمعي والبصري ال يحكمها (نظرية السلطة) وهي
الصحافة واإلعالم الداعم للسلطة وأقوال وأفعاال الحااكم أياا ماا كانات  ،وال يحكمهاا كاذلك (نظرياة الحرياة) القائماة
على إطالق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقا طبيعيا ال يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثم حاق الفارد فاي
إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح  ،وإنما يحكمها (نظرية المسائولية االجتماعياة) وهاي
النظريااة التااي قاماات لتواجااه نظريااة الحريااة المطلقااة بمااا قدمتااه ماان مااواد الجريمااة والجاانس والعنااف واقتحااام
خصوصيات األفراد والتشهير بهم ونشر اإلشاعات واألكاذيب  ،ولتنبذ إعالم االبتذال واالبتزاز والمبالغة ،ومن ثام
ارتكزت نظرية المسئولية االجتماعية على أن لإلعالم المقاروء والمرئاي والمساموع والرقماي وظيفاة اجتماعياة ،
وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القايم والتقالياد والحاق
فااي الخصوصااية  ،فالحريااة وفقااا لهااذه النظريااة حااق وواجااب ومساائولية فااي وقاات واحااد والتاازام بالموضااوعية
وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة  ،وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكاوين رأي عاام مساتنير وعادم
االعتداء على خصوصية األفراد والمحافظة على سمعتهم  ،وااللتزام بالضوابط األخالقية والقانونية الحاكمة للعمل
اإلعالمي.
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وحيااث إن إنشاااء مشااروعات االتصااال المتعلقااة بالبااث الساامعي والبصااري ـ فااي ضااوء النصااوص القانونيااة
السالف بيانها والمبادئ والضوابط التي تضمنها الدليل النوعي المتعلق بمزاولة نشاط البث الفضائي داخل المنطقة
الحاارة العامااة اإلعالميااة  ،وميثاااق الشاارف اإلعالمااي ووثيقااة مبااادئ تنظاايم البااث واالسااتقبال الفضااائي اإلذاعااي
والتلفزيوني المعتمدة من وزراء اإلعالم العرب في  2007/6/20ـ إنما تحكماه مجموعاة مان المباادئ :أخصاها
(الحق في الموجه) أي الحق في التعبير عبر الباث السامعي والبصاري وفقاا لحكام الماادة ( )19مان ميثااق حقاوق
اإلنسااان  ،و (الحااق فااي التعدديااة ودعاام المنافسااة وعاادم االحتكااار)  ،و (الحااق فااي الشاافافية ) و (ومباادأ اسااتقالل
مشروعات البث السمعي والبصري في مواجهة الخارج)  ،كما تحكمه كذلك مجموعة من القيود :
أولها ـ قيد مراعاة اعتبارات المصلحة العامة ،
وثانيها ـ قيد التعددياة اإلعالمياة بمراعااة حاق المشااهد والمساتمع فاي اساتقبال رساالة اتصاالية تعددياة مان خاالل
برامج متنوعة وإفسااح المجاال للتكويناات السياساية واالجتماعياة المختلفاة للتعبيار عان نفساها للتفاعال فاي إطاار
مشترك.
وثالثهااا ـ قيااد الحااق فااي الاارد  ،فااإذا كااان لإلعالمااي حريااة العاارض والتعليااق علااى األحااداث أو إثااارة الموضااوعات
الهادفة ومناقشتها  ،فإن للمستمع وللمشاهد الحق في الرد وإيضاح حقيقة ما تم بثاه وإذاعتاه متعلقاا باه  ،ويكاون
الرد إما بتكذيب ما نشر عنه من وقائع أو بإذاعة حقيقة الوقائع أو بإضافة بيانات أخرى أو بطلب حذف كال ماا تام
بثه أو بعضه  ،فحق الرد مقرر للناس كافة بال تمييز  ،فال يجوز حرماان أي شاخص مان ممارساته بسابب اتجاهاه
السياسي أو عقيدته الدينية أو جنسيته أو انتمائه الفكاري أو المهناي أو الحرفاي أو الرياضاي أو غياره أو اختالفاه
في الرأي مع القائمين على مشروع البث السمعي أو البصري  ،ويشامل حاق الارد كافاة صاور التعبيار المساتخدمة
في وسائل االتصال السمعية والبصرية سواء كانت قوال أو فعال أو كتابة أو رساما أو صاورة أو كاريكااتيرا  ،ومان
خصائص الحق في الرد أناه حاق مساتقل عان المسائولية الجنائياة والعقااب المقارر لهاا  ،ومساتقل عان المسائولية
المدنية والتعويض الناجم عنها  ،كما أنه مستقل عن المسئولية اإلدارية والجزاءات اإلدارية والتأديبية المقررة لها
 ،إذ لصاحب حق الرد الجمع بين ذلك كله  ،والحق فاي الارد ثابات لألفاراد ساواء أضايروا أم ال  ،وهاو حاق واجاب
التلبية يذاع في ذات توقيت إذاعة الخبر أو التحليل المطلوب الرد عليه وفاي ظاروف مشااهدة واحادة تاؤمن لطالاب
حق الرد جمهورا موازيا .
ورابعها ـ قيد الحق في الخصوصاية  ،بمراعااة أناه ال يجاوز أن يعارض أحاد لتادخل تعسافي فاي حياتاه الخاصاة أو
أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو أقواله أو أفعاله  ،ولكل شخص وفقا لما قررته المادة ( )12من اإلعالن العاالمي
لحقوق اإلنسان الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل  ،وهاو ماا ناال التأكياد فاي الماادة ( )45مان الدساتور
المصري بتقرير أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القاانون  ،وللمراساالت البريدياة والبرقياة والمحادثاات
التليفونية وغيرها من وسائل االتصاال حرماة  ،وأن ساريتها مكفولاة  ،وال تجاوز مصاادرتها أو اإلطاالع عليهاا أو
رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا ألحكام القانون  ،فالحق في الخصوصية Right to privacy
هو حق أصيل من حقوق اإلنسان سواء نص عليه الدساتور أو أغفلاه  ،فلايس لوساائل اإلعاالم تحات ساتار البحاث
عن الحقيقة وحق اإلنسان في المعرفة أن تتعامل ماع قضاية الخصوصاية باقتحاام الحيااة الخاصاة للماواطنين فاذلك
اعتداء تأباه األديان والفطرة السليمة ما لم يكن المساس لمصلحة عامة أعلى أو لمصلحة خاصة أرجح.
وخامسها ـ قيد التزام الموضاوعية والدقاة  ،والموضاوعية مؤداهاا أناه يجاب علاى مراكاز ومحطاات وقناوات الباث
السمعي والبصري تجناب اتخااذ موقاف أو رأي فاي مساألة محال خاالف وعادم توجياه النقااش لبلاوغ نتيجاة باذاتها
يسعى اإلعالمي لترويجهاا بغيار حاق  ،والبعاد عان اساتخدام وساائل المونتااج للمشااهد المصاورة واالقتصاار علاى
عاارض المشاااهد المعباارة عاان وجهااة نظاار المخاارج أو المعااد أو المااذيع الشخصااية  ،فضااال عاان عاادم االسااتعمال
المغرض لمفردات اللغة لتحميلها باإليحاءات والظالل المؤدية إلصادار أحكاام مطلقاة باإلداناة أو تشاويه األشاخاص
وسمعتهم  ،والموضوعية المتطلبة في البث السامعي والبصاري ال تكاون فحساب فاي البارامج السياساية وإنماا فاي
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كافة البرامج،ومراعاة الدقة تقتضي دوما الفحص الدقيق لمضمون الخبار أو المعلوماة المعروضاة تجنباا لإلضارار
بالغير.
وسادسها ـ قيد عدم الخلط بين اإلعالم والدعاية  ،فاإلعالم سرد للوقائع والحقائق دونما تبديل أو تحريف أو ترتيب
يحمل التوجيه بوجهة نظر مغرضة  ،وهو يكون بالنشر أو باإلذاعة أو التليفزيون أي باستعمال الكتابة أو القول أو
الرؤيااة  ،وماان ثاام فهااو توضاايح وتفسااير للوقااائع بالحقااائق واألرقااام  ،بينمااا الدعايااة فهااي العماال بكاال األساااليب
والوسائل لتأييد فكرة أو عقيدة معينة  ،فالغاية هنا تبرر الوسيلة لدى رجل الدعاية في كثير من األحيان  ،ومن ثام
فقد يكون من أدواته التحريف أو التبديل أو التغيير في الوقاائع والحقاائق  ،كماا قاد يتباع أسالوب التهيايج واإلثاارة
والمبالغة طالماا كاان فاي ذلاك تحقياق لهدفاه  ،فبينماا رجال اإلعاالم يقاول الحاق نجاد رجال الدعاياة قاد يقاول الحاق
والباطل أو كليهماا معاا  ،أو يقاول كلماة حاق ياراد بهاا باطال  ،ومان ثام كاان اإلعاالم واإلعالماي شاعلة حاق يخفات
وهيجهاا وتنطفائ إذا انحاارف بهاا عاان مساارها وتاادخلت شخصايته وأغراضاه وأهوائااه حاكماا لاارداء اإلعاالم الااذي
يرتديه.
وحيث إنه وعن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة اإلدارية بإصدار قرارها باإلجراءات التي
أوجبتها القوانين واللوائح ومادى ثبوتهاا ،فإناه يتعاين ابتاداء التأكياد علاى أن الواجباات الملقااة علاى عااتق الجهاة
اإلدارية في مواجهة إخالل المشروعات والقنوات الفضائية ال يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها
ومخرجيها ومقادمي برامجهاا لجارائم جنائياة ياتم البات فيهاا بأحكاام جنائياة باتاة أو نهائياة  ،وإنماا العبارة بوقاوع
المخالفات وفقا ألحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل اإلعالمي
حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريماة جنائياة باالمعني والحادود واألركاان المبيناة بكال مان قاانون العقوباات وقاانون
اإلجراءات الجنائية  ،فال يغل يد اإلدارة عن اتخاذ اإلجاراء الواجاب متاى كانات المخالفاة متحققاة علاى النحاو الاذي
يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز ذلك إلى التشهير أو االعتداء على حق الخصوصية أو اساتعمال القنااة الفضاائية
في اإلساءة إلى األشخاص أو التطاول عليهم على أي نحو  ،إذ ال يجوز لجهة اإلدارة تحت ستار حرية التعبير ترك
الغاث مان القاول والتجاريح والتشاهير باأي مان الماواطنين بادعوى عادم صادور أحكاام جنائياة تثبات ارتكااب القنااة
لجرائم مما يعاقب عليها قانون العقوبات  ،إذ من جهاة أولاى فقاد ال يساعى مان نالاه التشاهير واإلسااءة إلاى ولاوج
الطريق الجنائي  ،ومن جهة ثانية يكون انتظار اإلدارة لصدور حكم جنائي بمثابة دعوة صريحة للقنوات الفضاائية
لتكون ساحة لتخليص الحسابات ولتكون سوقا للفاحش والسيئ من القول والفعال  ،ومان جهاة ثالثاة تكاون الجهاة
اإلدارية قد تخلت عن الدور المنوط بها تحقيقه في حماية المشاهد والمستمع وتركته فريسة لحماى وساعار الباذيئ
من التطاول واإلساءة والتشهير  ،ومن جهة رابعة فقد تحول عصمة أو حصانة من التحقيق في المخالفات أو تتبع
أو مالحقة المخالف فيزيد إمعانا في المخالفاة تحات ساتار العصامة أو الحصاانة  ،فهاذا القاول ال يساتقيم ماع الادور
المنوط بالجهة اإلدارية المقارر لهاا باالمواد ( )1و ( )3،4/4مان القاانون رقام  13لسانة  1979المعادل بالقاانون
رقم  223لسنة  ، 1989والمادتان ( )56و ( )63من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقام 8
لساانة  ، 1997والمااواد ( )1و ( )16و ( )20و ( )40و ( )88ماان الالئحااة التنفيذيااة لقااانون ضاامانات وحااوافز
االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقام  1247لسانة  ، 2004وقارار رئايس مجلاس إدارة المنطقاة
الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر رقم  1/2ـ  2000بضاوابط العمال وميثااق الشارف اإلعالماي ،
والتااي ناطاات بالجهااة اإلداريااة اتخاااذ اإلجااراءات المقااررة بتلااك المااواد لاادى حصااول المخالفااة دون أن تعلااق هااذه
السلطات على وجوب أن تكون المخالفة مما يمثل جريمة جنائية مما يعاقب عليها قانون العقوبات ودون أن تعطال
سلطات اإلدارة أو تغل منها تربصا بحكم جنائي قد يسعى صااحب الشاأن لولاوج طرياق الحصاول علياه وقاد يعازف
عنه .
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وحيث إنه وعن مدي ثبوت المخالفات المكونة لركن السبب ،والتي من شأن توفرهاا التازام الجهاة اإلدارياة
باتخاااذ اإلجااراءات التااي أوجبتهااا القااوانين واللااوائح ،فااإن الثاباات ماان اإلطااالع علااى األوراق  ،وعلااى اإلدعاااءات
والوقائع التي أفرد لها المدعي ماذكرات دفاعاه ،وحافظاة مساتنداته المتضامنة لمحتاوى برناامج مصار الياوم بقنااة
الفراعين على قرصين مدمجين ،والتي لام ينكرهاا المادعى علايهم كوقاائع تام إذاعتهاا مان القنااة الفضاائية المشاار
إليها  ،أي من المدعى عليهم جميعا  ،بل أقرتها الهيئة العامة لإلستثمار ،وذكرت أنها أنذرت القناة ،وأوقفت بثهاا
لمدة أسبوعين ـ وقد ثبت للمحكمة من كل ما تقدم أن قناة الفراعين ،قد قامات تحات سامع وبصار كال الجهاات ذات
االختصاااص ببااث مجموعااة ماان حلقااات برنااامج مصاار اليوم،وفيهااا قااام الماادعي عليااه الثااامن باالتلفظ بألفاااظ تعااف
ماادونات الحكاام أن تتضاامنها  ،كمااا أنهااا آذت ساامع المحكمااة  ،والتااي حرصاات علااى االسااتماع لكاال جملااة أو كلمااة
تضمنتها تلك األقراص ،وكان أهون عليها أن ال تطول آذانهاا أو سامعها مثال هاذا الاذي تضامنته  ،لاوال أماناة أداء
الواجب باإلطالع على كل ما يقدمه أطراف الخصومة تحقيقا لدفاعهم ،ـ وقد ظهر للمحكمة من خالل اإلطاالع علاى
ما تقدم أن تلك القناة  ،وماتبثه وماتلفظ به المدعى عليه الثامن قد شاوه الماادة اإلعالمياة التاي تقادمها للجمهاور،
بربطها دون دواع من مصلحة عامة  ،بالتهكم تارة على األخرين أو بالتطاول عليهم،واإلساءة إلايهم دون مقتضاى
ماان سااياق عاارض المااادة اإلعالميااة  ،فخاارج بمضاامون البرنااامج عاان غاياتااه التااي يتعااين أن يكااون رائاادها خدمااة
المشاهد  ،الذي لن يفيد شيئا من التعرض للناس خصوما كاانوا للماذيع أو أصادقاء  ،فالعمال اإلعالماي ساواء كاان
مقااروءا أو مرئيااا أو مسااموعا أو رقميااا  ،يتعااين أن يتمتااع بوظيفااة اجتماعيااة  ،فيقاايم التااوازن بااين حريااة الاارأي
والتعبير ،وبين مصلحة المجتمع وأهدافه ،وحماية القيم والتقالياد والحاق فاي الخصوصاية  ،فالحرياة حاق وواجاب
ومسئولية في وقت واحد  ،والتازام بالموضاوعية وبالمعلوماات الصاحيحة غيار المغلوطاة  ،وتقاديم ماا يهام عماوم
الناس  ،بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم االعتداء على خصوصاية األفاراد والمحافظاة علاى سامعتهم ،
وااللتااازام بالضاااوابط األخالقياااة والقانونياااة الحاكماااة للعمااال اإلعالماااي ،األمااار الاااذى يعاااد خروجاااا عااان الرساااالة
اإلعالمية،بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية تؤذى المشاعر،ويكون ما ارتكبته قنااة الفاراعين الفضاائية التاى يشااهدها
الماليين فى مصر والعالم من التفوه بألفاظ نابية يعف اللسان عن ذكرها ،مخالفا كافة القوانين واألعراف والنظاام
العام واآلداب ،بأن قال المدعى عليه الثامن لفظ" ".......اللفظ الدارج العام الذى يساتخدمه عماوم النااس لوصاف
القواد ،على الهواء مباشرة  ،دون خجل أو مراعاة لشعور المشاهدين وأخالقهم،وذلك آثناء حديثه وقذفه لشاخص
بعينه يقصده واصفا إياه بقوله":ياجاهل  ،ياللى كنت بتورد ممثالت لألمراء العرب  ،ياتلميذ فالن الفالنى اللاى خاد
حكم أنه معرص....أعمل إيه ،الحكم هو اللى طلع قال كده  ،قال قواد".
وحيث إن هذا اللفظ الملوث الذى خرج من فم المدعى عليه الثامن  ،قد جرح مشااعر مالياين المشااهدين ،وخادش
حياءهم ــ وأفسد األخالق ،وصارت القناة منبرا لنشر األلفاظ النابية والسباب دون إنتقااء األلفااظ  ،ودون إساتخدام
العبارات المالئمة ،وتم ذلك تحت سمع وبصر القائمين على قناة الفراعين ،بما ينبئ عن سوء نية القناة والقائمين
عليهااا والماادعى عليااه الثااامن لنشاار الرذيلااة والشااائعات ،وإفساااد أخالقيااات المجتمااع عاان ساابق إصاارار وترصااد.
فالمدعى عليه الثامن إستغل قناة الفراعين الفضائية على أسوأ وجه  ،وصارت القناة منبرا للتالسن والتشهير ،فى
ظل صمت وتقاعس الجهة اإلدارية عن مناع هاذا اإلسافاف ،مان طعان فاى األعاراض ،والتعارض للحيااة الشخصاية
ألفراد الناس  ،وتوجيه السباب عالنية اليهم ،دون وازع ،فضال عن خدش حياء المجتمع.
وحيث أنه بتاريخ الثالثاء الموافق2011/11/22قام المدعى عليه الثامن بذات القناة وذات البرنامج بسب حاكم
دولة قطر الشقيقة ،على مرأى ومسمع من الماليين واصفا إياه"بالفيل أبو شنب"  ،األمر الذى يعد مخالفة
صريحة للقوانين والمواثيق اإلعالمية وللشريعة اإلسالمية .ومن حيث إن المخالفات السالف بيانها قد تمت
إذاعتها على الماليين من المشاهدين في مصر وفي العالم  ،وهي مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات
واأللفاظ السوقية المتدنية  ،التي ال يجوز أن يكون مجال استعمالها  ،سواء بالنسبة للمدعي أو لغيره  ،على
شاشات الفضائيات  ،ففضال عما بها من تطاول وإهانات ألصحابها  ،فإنها تمثل اعتداء على السكينة العامة ،التي
يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدي مشاهدة البث التليفزيوني  ،فال يخجل شخص من المادة اإلعالمية التي
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تتضمن العلم والمعرفة  ،وال يتحول بأسرته عما يبث خشية أن يخسر أعواما قضاها في تربية أبنائه على القيم
والفضائل .
وحيث إنه متى كانت الوقائع سالفة البيان قد تم بثها بقناة الفراعين الفضائية،وقد ثبت للمحكمة بما ال يدع
مجاال ألي شك ـ وبصرف النظر عما تمثله من جرائم جنائية من عدمه ـ حصول المخالفة الجسيمة ألحكام المواد
( )1و ( )2و ( )3،4/4من القانون رقم  13لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة  ، 1989والمادتان
( )56و ( )63من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  ، 1997والمواد ( )1و
( )16و ( )20و ( )40و ( )88من الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم  1247لسنة  ، 2004وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة
السادس من أكتوبر رقم  1/2ـ  2000بضوابط العمل وميثاق الشرف اإلعالمي  ،وذلك بمخالفة رسالة اإلعالم
اإلذاعي المسموع والمرئي ،سياسة وتخطيط او تنفيذا ،في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته اإلعالمية
،وبعدم أداء الخدمة اإلذاعية المسموعة والمرئية وتوجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية ،في إطار القيم
والتقاليد األصيلة للشعب المصري ،وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور  ،وعدم االلتزام بالقيم الدينية
واألخالقية في المواد اإلذاعية (المادة  2من القانون رقم  13لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة
 ، )1989وبعدم االلتزام بميثاق الشرف للعمل اإلعالمي في اإلذاعة المسموعة والمرئية وأخالقيات
الرسالةاإلذاعية (المادة  6من القانون المشار إليه)  ،وبإهدار االلتزام بالقوانين المنظمة للبث اإلذاعي
والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية (المادة ( )3من النظام األساسي للشركة المصرية لألقمار الصناعية
(نايل سات)  ،وبانتهاك ضوابط العمل وميثاق الشرف اإلعالمي التي أقرها مجلس إدارة المنطقة اإلعالمية الحرة
وفقا لقرار مجلس اإلدارة رقم 1/2ـ ، 2000ومخالفة اللوائح والنظم المقررة إلدارة المناطق الحرةوشروط منح
التراخيص المقررة بالمادة ( )30من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  7لسنة 1998
المعدلة بالقانون رقم  114لسنة ،2008إذ رغم قيام الجهة اإلدارية بتوجيه عدة إنذارات لتلك القناة  ،فضال عما
جاء بدفاعها من أنها أوقفت بث القناة لمدة أسبوعين  ،ولكنها لم ترتدع وترجع عن غيها ،إال أنها رغم عدم
إمتثال القناة  ،وامتناعها عن التزام جادة الصواب  ،لم تقم الجهة اإلدارية بوقف نشاطها بالمخالفة للقانون ،سيما
وأن تلك المخالفات التى أرتكبت تضمنت انتهاكا لكل من الدليل النوعي للنشاط المتعلق بإقامة وإدارة وتشغيل
وصيانةمحطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية  ،وما تضمنه من ضوابط عامة وخاصة
لممارسة النشاط النوعي (المادتان  1و  16من الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار المشار إليه
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1247لسنة ،)2004بما يشكل خروجا من تلك القناةعن كافة
الضوابط واالشتراطات واإلجراءات والتشريعات التيتنظم نشاطها  ،وعن االلتزام بقرار مجلس وزراء اإلعالم
العرب الخاص باعتماد وثيقة مبادئ تنظيم البث واالستقبال اإلذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية  ،والبند
السادس الفقرة  1و  6منه والبند الثالث عشر الفقرة  3منه  ،كما خالفت الجهة اإلدارية أحكام المادة ( )40من
الالئحة التنفيذية المشار إليها بامتناعها ـ بعد أن ثبت لها ولكل مشاهد وصل إليه بث المخالفات سالفة البيان ـ عن
اتخاذ ما ألزمتها به المادة المشار إليها من إجراءات تتخير منها بحسب جسامة تلك المخالفات  ،إما إيقاف تمتع
المشروع بالضمانات والحوافز ،أو تقصير مدة تمتع المشروع بتلك الضمانات والحوافز ،أو إنهاء تمتعالمشروع
بالضمانات والحوافز ،مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقراراتوالتراخيص الصادرة للمشروع ،ـ وفضال
عما تقدم فقد جاءت المخالفات السالف بيانها متصادمة ومنتهكة قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة
اإلعالمية رقم ( 1/2ـ  )2000الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ  2000/9/17بالموافقة على ضوابط الموافقة
على األنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ،ومنها البث الفضائي التليفزيوني واإلذاعي والمعلوماتي عبر
األقمار الصناعية ،وتأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية واإلذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها  ،فلم يلتزم
القائمون على أمرقناة الفراعين الفضائية بميثاق الشرف اإلعالمي  ،كما لم تلتزم بالموضوعية  ،وعمدت ـ بفعل
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مذيعها المذكور،ودون معارضة وتحت سمع وبصر جميع الجهات اإلدارية  ،وماليين المشاهدين لتلك البرامج ـ
إلى نشر وإذاعة وقائع مشوهة مبتورة  ،وعدم احترام مشاعر المشاهدين  ، ،كما لم تراع أصول الحوار وآدابه
(المادة  12منه)  ،بل تضمن نموذجا ال يمثل اإلعالم الملتزم بالقيم المهنية رائده االستهتار بكرامة اإلنسان ،
فجاء مشوبا بالكثير من الشوائب التي تعكس وتؤجج نزعات التعصب والتحيز ،وتعمد إلى استعمال البث
التليفزيوني في كيل االتهامات ،وترويج األقوال البذيئة (المادة  15من الميثاق)  ،ولم تلتزم تلك القناة فيما تبثه
بالقيم الدينية واألخالقية (المادة  21من الميثاق)  ،فضال عن مخالفتها لوثيقة "مبادئ تنظيم البث واالستقبال
الفضائي اإلذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية المعتمد من مجلس وزراء اإلعالم العرب بموجب قراره رقم
(ق 294/ـ دع 40/ـ  ، )2007/6/20والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من أكتوبر ،
ولم تراع حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة المفيدة حماية لحقوق ومصالح متلقي خدمات البث من
المشاهدين ،وعدم احترام حريات اآلخرين وحقوقهم  ،وعدم االلتزام بأخالقيات مهنة اإلعالم  ،والحط من كرامة
اإلنسان وحقوق اآلخر ـ وانتهاك خصوصية األفراد  ،وعدم مراعاة أسلوب الحوار وآدابه  ،واحترام حق اآلخر في
الرد،
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه  ،فإنالقرار السلبي باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا بشأن
المخالفات التي ارتكبتها قناة الفراعين التليفزيونية الفضائية ،يكون قد جاء امتناعا مخالفا ألحكام المواد ( )1و
( )2و ( )3،4/4من القانون رقم  13لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  223لسنة  ، 1989والمادتان ( )56و
( )63من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  ، 1997والمواد ( )1و ( )16و
( )20و ( )40و ( )88من الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  1247لسنة ،2004وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعالمية بمدينة السادس من
أكتوبر رقم  1/2ـ  2000بضوابط العمل وميثاق الشرف اإلعالمي العربي المعتمد من مجلس وزراء اإلعالم
العرب بموجب قراره رقم (ق 294/ـ دع 40/ـ  )2007/6/20والمطبق على المنطقة الحرة العامة اإلعالمية
بمدينة السادس من أكتوبر  ،بما يجعل ذلك القرار فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون.
وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم جميعه ،يكون قرار الجهة اإلدارية السلبي مخالفا وأحكام القانون  ،بما يرجح معه
الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى  ،ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
وحيث أنه عن ركن اإلستعجال  ،فإنه يتوافر والشك  ،إذ أنه في إبقاء السماح بنشر هذه البذاءات على
مسامع المواطنين في منازلهم  ،وإيذاء مسامعهم  ،وتعليم أطفالهم هذه األلفاظ والعبارات ،مايؤذي الكبار
والصغار ،ويؤدي إلى نشر الرذيلة  ،وانتشار األساليب البذيئةفي الحوار،ممايعصف بكيان األسرة  ،ويؤثر سلبا
على تربية أطفالها  ،وهي أمور يتعذر  ،بل يستحيل تداركها ،إذا ماقضي بإلغاء هذا القرار موضوعا بعد مدة من
الزمن.
وحيث إن الثابت مما تقدم قيام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على سنديه من الجدية واالستعجال  ،فمن ثم
فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا بشأن
المخالفات التي ارتكبتها قناة الفراعين التليفزيونية الفضائية،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،أخصها اتخاذ
الجهات اإلدارية المدعى عليها ما عليها من التزامات قررتها القوانين واللوائح لمواجهة المخالفات التي أثبتها
الحكم المتعلقة بالبث الفضائي لقناة الفراعين الفضائية،وما ارتكبته من تجاوزات لنشر الغث والبذيئ من
القول،ولما سلف بيانه من أسباب .
وحيث تجاوزت المخالفات الثابتة في حق الجهة اإلدارية حد إنذار القناة إلزالة المخالفات التي حدثت بالفعل جهارا
نهارا على مرأى ومسمع من ماليين المشاهدين  ،بما ال يرجى معه فائدة أو جدوى من اإلنذار المنصوص عليه
في المادة ( )63من قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة ، 1997خاصة أنه تم إتخاذه
بالفعل على النحو الوارد بحافظة مستندات هيئة اإلستثمار،ولم يجد نفعا ،كما تجاوز األمر حد مطالبة القائمين على
هذه القناة بإزالة المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها  ،وأثبتها هذا الحكم والمقررة بنص المادتين ( )63من القانون
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المشار إليه و ( )88من الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات حوافز االستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1247لسنة  ، 2004حيث لم يعد في اإلمكان إزالة ما تم بثه من إسفاف وألفاظ نابية تؤذى مشاعر ماليين
المشاهدين ،كما تجاوز األمر إيقاف تمتع المشروع بتلك الضمانات وهو الجزاء المرتبط بإيقاف نشاط المشروع
لحين إزالة المخالفات ،وقد ورد بدفاع جهة اإلدارة أنه تم إيقاف بث القناة لمدة أسبوعين  ،ولم ترتدع.
وحيث أن الثابت بمستندات الدعوىعلى النحو المشار إليه آنفا ،أن القناة المشار إليها لم يجد معها اإلنذار  ،ولم
يجد معها إيقاف البث مؤقتا ،فمن ثم كان يتعين على كل من الهيئة العامة لالستثمار والمنطقة الحرة اإلعالمية
،والشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) ،وفي مواجهة باقى المدعى عليهم وقف إشارة البث الفضائي
لقناة الفراعين الفضائية،وإلغاء تخصيص أي أجزاء من أي قنوات قمرية من القطاع الفضائي لألقمار الصناعية
النايل سات  ، 103أو غيره لتلك القناة ،وإلغاء الترخيص الخاص بها ،إال أنه وقد قصر المدعي طلباته على وقف
بث القناةخالل الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "مصر اليوم"  ،بما اليجوزمعه للمحكمة أن تقضي بأكثر مما
طلبه الخصوم ،فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات
المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الفراعين التليفزيونية الفضائية ببرنامجها(مصر اليوم)،مع ما
يترتب على ذلك من آثار ،أخصها وقف نشاط قناة الفراعين بوقف البث بها خالل الفترة الزمنية المخصصة لبث
برنامج "مصر اليوم "،وفقا لخريطة البرامج المعتمدة عند صدور هذا الحكم  ،المدة المناسبة لجسامة المخالفات
الثابتة بهذا الحكم مع إزالة مسببات المخالفات ،ووقف بث أي برنامج آخر تحت أي مسمى  ،يظهر فيه المدعى
عليه الثامن خالل فترة الوقف  ،سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة  ،وذلك حتى اليتم اإللتفاف على الحكم ،
واستمرار المذكور في تجاوزاته تحت إسم أي برنامج آخر.
وحيث إن المحكمة  ،وهي تنتصر للمبادئ والقيم األخالقية التي يقوم عليها اإلعالم المرئي والمسموع
والمقروء في نطاق االنحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة  ،فإنها تنوه إلى أن مسئولية الجهة اإلدارية جد
خطيرة في أال تقهر رأيا أو فكرا ،وأال تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين،وأن
تحمي اإلعالم المستنير الداعم لحرية التعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع
والقارئ،وفي ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم واألخالق وحماية األسرة المصرية من انتشار الغث من
التشهير واإلساءة إلى سمعة المواطنين بغير مقتضى  ،وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية  ،في وقت سادت
فيه األلفاظ الهابطة مسامع ومرأى األسرة المصرية  ،وتردت فيه لغة الخطاب والحوار،وتطايرت األلفاظ البذيئة
والشتائم في كل صوب وحدب على الهواء ،وفي المجالس المنتخبة وفي غيرها  ،وصارت سالطة اللسان وتبادل
األلفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتالسن داخل أروقة المجالس على اختالف أنواعها ،وعبر القنوات الفضائية -
بألفاظ وعبارات خادشة للحياء  -وسيلة الكثيرين في االنتصار لرأيهم والحط من رأي وكرامة اآلخرين  ،خصوما
كانوا أو مخالفين لهم في الرأي  ،وطال االنفالت قيادات األصل فيها أنها القدوة  ،لينفلت اللسان ليس بالشتائم
وسب األشخاص فحسب  ،بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مدونات الحكم أن تحتويها ،وبلغ بعضها حد
اإلساءة إلى الدين ذاته في مناقشات برلمانية وأخرى في مناقشات فضائية  ،تشبثا بحصانة قد تحول بينهم وبين
أن ينالهم عقاب على أفعال تصوروا على غير الحقيقة أنها قد تعصمهم من قضاء المشروعية  ،فسادت قيم فاسدة
ال تقيم وزنا لمشاعر األسرة المصرية والنشئ فيها ،في وقت كان من المتعين أن تكون تلك القيادات واألجهزة
اإلعالمية وغيرها قدوة لجيل يعلق عليه آمال التقدم والرقي  ،وهي ظواهر من شأنها أن تهدم البنيان الديمقراطي
وتعوق مسيرة تطوره  ،وإن شعبا بحجم وتاريخ وحضارة وأصالة وعراقة وريادة وأخالق الشعب المصري لجدير
بأن يكون موطنا لألخالق الفاضلة  ،وناشرا للقيم اإلنسانية الرفيعة  ،وليس مصدرا للسيئ من القول والفعل
وللكلمات البذيئة والعبارات الساقطة والمعاني الهابطة  .وعلى ذلك فإن تقاعس الجهات اإلدارية عن اتخاذ
اإلجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومواثيق الشرف لهو دعوة إلطالق العنان لبذاءات تهدد السالم واألمن
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االجتماعي  ،وتضرب الحريات العامة الملتزمة بالشرعية والقانون في مقتل ،رغم أن األصل فى الحوار أن
"إختالف الرأى ال يفسد للود قضيه"وقد ورد عن الفيلسوف فولتير فيلسوف الثورة الفرنسية أنه قال":قد أختلف
معك فى كل كلمة تقولها لكننى على إستعداد ألن أضحى بحياتى كى تقول أنت ماتريد.".
وحيث إنه يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في األحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم
بموجب مسودته بغير إعالنه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها
بمجرد االنتهاء من التنفيذ عمال بحكم المادة286من قانون المرافعات المدنية والتجارية،وإذ كانت الدعوى الماثلة
من الدعاوى المستعجلة وتتعلق بحالة من الحاالت التي يكون التأخير في تنفيذ الحكم الصادر فيها ضارا،فإن
المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بالنسبة لهذا القرار بموجب مسودته وبغير إعالن.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عمال بحكم المادة()1/184من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
" فلهذه األسبــــــــــــــاب "
*****************
حكمت المحكمة  -:بقبول الدعوى شكال،وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فياه باالمتنااع عان اتخااذ اإلجاراءات
المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الفراعين التليفزيونية الفضائية ببرنامجها(مصار اليوم)،ماع ماا
يترتب على ذلك من آثار ،أخصها وقف نشاط قناة الفراعين بوقف البث بهاا خاالل الفتارة الزمنياة المخصصاة لباث
برنامج"مصر اليوم"،وفقا لخريطة البرامج المعتمدة عناد صادور هاذا الحكام  ،المادة المناسابة لجساامة المخالفاات
الثابتة بهذا الحكم مع إزالة مسببات المخالفات،ووقف بث أي برناامج آخار تحات أي مسامى  ،يظهار فياه المادعى
عليااه الثااامن خااالل فتاارة الوقااف  ،سااواء بصاافة مباشاارة أو غياار مباشاارة ،وذلااك علااى النحااو المبااين باألسااباب ،
وألزماات الماادعى علاايهم مصااروفات هااذا الطلااب ،وأماارت بتنفيااذ الحكاام بموجااب مسااودته األصاالية وباادون إعااالن
،وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب اإللغاء.
رئيس المحكمة
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