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 بالوثائق: التفريط في ثروات مصر الطبيعية

 السفير إبراهيم يسري
 

به للمحكمة اإلدارية العليا واجتزئ منه فقرات التعقيب علي أسبببا   لذي تقدمت  يداع تقرير الطعن ا تم ا

ناول  بل أن أت عات والحكم ق يدروكربون في المنطقة  21الواق كامن اله حث عن م ية الب فاق عا ببطالن ات دف

صي، وفيما لي النص التالي لتقرير  صر من التنقيب في الجزء القبر صرية مع منع م صة الم صادية الخال االقت

تاريخ  61س  2991الطعن رقم  يا، ب مةح، دائرة ف1122اكتوبر  6.ق عل لة، المحك لدو   ص الطعون، مجلس ا

 اإلدارية العليا.

ضاء االداري  صادر من محكمة الق صادم وال  ق.ع 21س   70526في الدعوى رقم   تقرير الطعن علي الحكم ال

سة  الثالثاء الموافق  ضمنه من الدخول في  1122/ 8/ 19جل سبيب وما ت صور في الت لما فيه من عوار وق

وقائع الدعوي سببالفة الذكر وتييير رير عقل الطاعن ومعرفة حقيقة مراده ودوافعه، وعرض مخل بعرض 

 مبرر  لطلبات الطاعن علي النحو الوارد في هذا الطعن.

ضي منطوق الحكم المطعون فيه  باآلتي:  صها والئيا بنظر الدعوي والزمت ويق صا حكمت المحكمة بعدم اخت

 المدعي وطالبي التدخل المصروفات .

 

 أواًل: تعقيب علي أسبا  الحكم:

اعلنت قبرص عن اكتشببافها الحد اكبر احتياطيات الياف في  1126شببرحا للدعوي ا ه في يناير "ذكر المدعي 

سمته افروديت". وهو مجرد  211تريليون قدم مكعب بقيمة  12العالم بمخزون مبدئي قدر بنحو  مليار دوالر ا

 تقديم بخلفية الدعوي وليس بموضوعها.

سرد الواقعات: "وبتاريخ  سترسل الحكم في  قام الرئيس القبرصي بزيارة الي مصر بيرض  1122ديسمبر  21وا

صدر قرار رئيس جمهورية  صر، ثم  سم مكامن الهيدروكربون بين قبرص وم توقيع االتفاقية االطارية لتقا

بالموافقة علي االتفاقية االطارية بين حكومتي مصببر وقبرص  11/22/1126في  222مصببر العربية رقم 

شان تنمية الخزا ات الحامل صف والموقعة في ب وذلك  21/21/1122ة للهيدرو كربون عبر تقاطع خط المنت

 مع التحفظ بشرط التصديق". وهذا هو موضوع الدعوي.
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شرت بالجريدة  1122 وفمبر  12وبتاريخ    صديق علي االتفاقية و  صر العربية بالت قام رئيس جمهورية م

 .‘‘الرسمية وصدر قرار وفير الخارجية بتنفيذها 

ساؤه في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وقد ا’’ ستندت هذه االتفاقية  علي خط المنتصف المعيب الذي تم ار

والتي ا تهكت اتفاقية االمم المتحدة لقا ون  1112الباطلة دسببتوريا والمبرمة بين مصببر وقبرص في عام 

 . 2981البحار المبرمة في عام 

االقليمية السببيادية علي موارد مياهها االقتصببادية وقد حرمت تلك االتفاقية مصببر من ممارسببة حقوقها 

سطت فيها علي حقلين  سيم مع قبرص  سرائيل من اتفاقية تر ساحة الدلتا ومكن ا ساحة بحرية تعادل م وم

 .‘‘من الياف كا ا من حق مصر 

 وهذا استطراد في شرح خلفية الدعوي وال يتناول موضوع الدعوي 

ت بالمخالفة للدسببتور والقا ون، فقد اقام المدعي هذه الدعوي بالطلبات و لما كا ت تلك االتفاقية قد ابرم’’

 ‘‘.سبببالفة البيان 

 وهذه اشارة موجزة الي موضوع الدعوي والي سبب رفع الدعوي.

وتداولت المحكمة  ظر الدعوي علي النحو الثابت بمحاضببر الجلسببات، حيث قدم الحاضببر عن المدعي اربع ’’

 ‘‘ت المعالة علي رالفها وخمس مذكرات صمم فيها علي طلباته حوافظ طويت علي المستندا

 ‘‘وقدم الحاضر عن الجهة االدارية مستندات طويت علي المستندات المعاله علي رالفها ومذكرة دفاع ’’

صل الي علم  ضر عنه تلك ,وهذا القول يحتاج لمراجعة وتمحيص حيث لم ي سلم الحا وكيل الطاعن  فلم يت

بتقديم جهة اإلدارة بحافظة، والمشبباهد هنا أ ه  بعد صببمت رير معتاد أو مبرر، لم يرد المذكرة ولم يخطر 

سات ولم يعلق علي ما طويت عليه خمس  ضر عن الجهة االدارية فيها علي خمس مذكرات في خمس جل الحا

 حافظات من مستندات . وكان األولي أن يشير الحكم الي هذه المفارقة رير المعتادة.

سة ’’ سة  1/1/1122و بجل صدار الحكم بجل سليم  18/8/1122قررت المحكمة ا سبوع وخالله لم يجر ت في ا

سودته  صدر واودعت م سة اليوم وبها  ستمرار المداولة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجل اية مذكرات، والجل ا

 ‘المشتملة علي اسببببببابه لدي النطق به 

صل ا تظاره  حتي وحقيقة ما حدث أن وكيل الطاعن قد ا تظر  ا‘ سة وحتي  هايتها ووا عالن الحكم اثناء الجل

الرابعة بعد ظهر التاريخ المحدد من المحكمة، ثم فوجئ بعد ايام بصببدوره وبان جهة االدارة قدمت مذكرة 
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شرة  صدر الحكم في ريبته في اليوم التالي مبا سلم له حيث  شيئا ولم ت وحافظة لم يعلم عنها وكيل المدعي 

سبوع وال تعقد يوميا . ويظن هنا وهو اجراء  ساتها يوم الثالثاء من كل ا رير معتاد اذ أن المحكمة تعقد جل

أن جهة االدارة قد أحرجت المحكمة لعدم تقديم اي مذكرة في مقابل خمس مذكرات من الطاعن مما دعي 

 المحكمة تأجيل النطق بالحكم لطلب مذكرة واحدة من جهة اإلدارة. 

الطاعن علي أن يعيد القول بأن ذلك يحتاج الي تمحيص جهات االختصبباص لتاكيد أن ولعل كل ذلك يحفز 

 الحكم تلي علنا وفي جلسة مفتوحة لباقي القضايا خشية ان يلحقه البطالن 

 بعد االطالع علي االوراق وسماع االجراءات وبعد المداولة::’’ومضي الحكم في شرح حيثياته فذكر 

لدعوي هو من نة علي تكييف  وحيث ان تكييف ا ها من من هيم ما ل لدعوي ب مة التي تنر ا تصببريف المحك

الخصوم لطلباتهم، ولها ان تستظهر مرامي تلك الطلبات ومفصود الخصوم من ابدائها وان تعطي الدعوي علي 

ضوعها  ستنبطه من واقع الحال في مو صحيح علي هدي ماا ت صفها الحق وتكييفها القا و ي ال ضوء ذلك و

ساتها، سب وباالرادة  ومالب صوم لها ملتزمة في ذلك حكم القا ون فح شان بتكييف الخ دون التقيد في هذا ال

الحقيقية الطراف الخصببومة واليايات الصببحيحة لهم، وذلك ان العبرة بالمقاصببد والمعا ي وليس بااللفا  

 .‘‘والمبا ي 

بالحكم من سببلطة المحكمة في ان تعطي الدعوي وصببفها الحق دون ال تقيد بتكييف الخصببوم ال وما جاء 

ا ال يسببتقيم معه ماعتراض عليه ولكنه يجب ان يتم كما ذكرت بالتزامها في تكييفها حكم القا ون . وهو 

قول الحكم أن العبرة بالمقاصببد والمعا ي وليس بااللفا  والمعا ي وهذا من شببا ه فتح البا  علي سببعته 

سلطة  صف بالعدل واحكام القا ون ويعطي المحكمة  ضي للع سف معني التقا مطلقة ال حدود لها وهو ما ين

 ويعطي القاضي سلطة  رير محدودة مخالفا كل معا ي وفلسفة واحكام وجوا ب التقاضي .

وقد ولغ الحكم بذلك في داخل النفس  اال سبا ية واسبتقل بتحديدها وواسبتقل بان يقول الخصبوم ما لم 

 اعن اتهاما ظالما فذكر:يقولوه ويفترض من النوايا ما لم ينتووه ووجه للط

سبما تنبئ عنه اوراقها، هو وقف تنفيذ ثم الياء ’’ ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعي في الدعوي الماثلة، ح

اتفاق تحديد المنطقة االقتصببادية الخالصببة المبرم بين حكومتي جمهورية مصببر العربية والجمهورية 

صببادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم وال 22/1/1112القبرصببية والموقع في القاهرة بتاريخ 

 ‘‘ 21/6/1112والمصدق عليه من رئيس الجبببمهورية بتاريخ  1112لسنة  221
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وهذا تخريج ان جاف في مجال القضاء الجنائي، فال يسا ده قا ون وال منطق وال دين في الضاء االداري فاهلل جل 

يا وهو صببفة وقدرة ينفرد اهلل بها اهلل جالله هو الذي يعرف ما في داخل النفوس وما ا  طوت عليه النوا

 سبحا ه وفي هذا  شير فقط الي آيتين من القرآن الكريم، قال تعالي:

َماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض سَّ ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اللَُّه َوَيْعَلُم َما ِفي ال َشْيٍء  اللَُّه َعَل َو ُقْل ِإْن ُتْخُفوا َما ِفي  ُكلِّ 

عال 19آل عمران: (29) قَِديٌر قال اهلل ت َّاُم  :. و ََّه َعل رَُّهْم َوَ ْجَواُهْم َوَأنَّ الل ََّه َيْعَلُم سببِ َأَلْم َيْعَلُموا َأنَّ الل

 [28التوبة: ] {(78)اْلُيُيو 

ِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َرُفوٌر َحِليٌم } :وقال اهلل تعال  البقرة: ] {(235) َواعَلُموا َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ِفي َأْ ُف

ومن هنا يتاكد أن الحكم يتقمص قدرة الهية  فيصببادر حقوق الخصببوم  ويتجاهل ما تظاهره اوراق  .[121

ضمنها ، وهو امر ضوح  الدعوي والطلبات التي تت صة مع و صحيح القا ون خا سه علي  سي صعب تبريره أو تأ ي

 طلبات الطاعن وما جاء في مذكراته

قائمة بذاتها ’’.... علي أن الدعوي 1121 وفمبر  2مذكرته األولي جلسببة فقد أكد الطاعن بكل وضببوح في  

وقبلها في عريضة الدعوي وكرر ذلك في كل مذكراته ‘‘ .ومستكملة السبا  البطالن دون الرجوع الي مطلب آخر

واستئثارابالحرية الكاملة في تقويمها دون  ولذلك فال يسوغ للحكم أن ينكر ذلك عليه اخالال بحقه في الدفاع.

 ضوابط واضحة من القا ون والفقه واحكام المحاكم .

بأن اتفاقية مك امن وفي هذا أخذ الحكم علي الطاعن دفعا واحدا صببححا من بين اكثر من عشببرة دفوع  

ضوع الدعوي  -الهيدروكربون  سيم الحدود البحرية  –وهي مو ضوع  –لم تراعي أن اتفاقية تر ست مو وهي لي

من اتياقية األمم المتحدة لقا ون البحار بل بمادة وردت في االتفاقية  26تجاهلت أحكام المادة  –الدعوي 

شكل االتفاقية الدولية بل هي و صفة و سب  شير الي أ ها التكت من اتفاقية البحار  26فقا لنص المادة ذاتها ت

ترتيبات لمؤقتة ولم يطلب ابدا أن تحكم المحكمة بالياء قرار توقيع اتفاقية الترسببيم بل طرح طلبه باال 

ضي مكنة  ضاء فيها،ذلك أن القا ون أعطي للقا صادر قبل ذلك با ه ال والية للمحاكم للق تتاثر المحكمة بحكم 

صلية وفي عدم االلتزام بحكم فقد مقوم سية دون حاجة لالستناد بحكم ا عدامه في دعوي بطالن ا سا اته اال

الحكم القضائي متي صدر صحيحا منتجا آثاره يمتنع بحث أسبا  ’’ .. هذااستقر فضاء محكمبببة النق: : بان

سبيل إلهدار هذه األحكام بدع سبة وكان ال  وى عوار التي تلحقه اال عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المنا

صل العام في بع:  ستثناء من هذا األ سلم به ا صلية او الدفع به في دعوي أخرى ، اال ا ه من الم بطالن أ
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سية وقوامها  سا صلية او الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركا ه األ صور القول بإمكان رفع دعوي بطالن أ ال

ستكملة المقومات ادرافا و صومة م ضاء في خ سببا وفقا للقا ون، بحيث صدوره من قاض له والية الق محال و

يشو  الحكم عيب جوهري جسيم يصيب كيا ه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره 

صحيح لن المعدوم ال  ضي به وال  يرد عليه الت سلطته وال يرتب الحكم حجية اآلمر المق ضي  ستنفذ  القا فال ي

 . يمكن را  صدعه

 ق ( 61 سنة 1/2/2981في  119)طعن 

وكل ما ذكره الطاعن  أ ه إذا وافقت المحكمة علي هذا الراي فلتذكره في اسبببا  الحكم وليس في منطوقه 

 منوها إلي أ ه بصدد رفع دعوي بطالن اصلية اللياء الحكم الصادر بان ذلك يخرج عن والية المحكمة.

األمور المستعجلة با عدام حكم بل ان المدعي صادف بنفسه هذا النهج عندما حكم قاضي جزئي في محكمة 

 محكمة القضاء االداري بكل علمها وشموخ وخبرة أعضائها

الحكم في موضببوع الدعوي :وفي  هج يري الطاعن أ ه رير مسبببوق فبعد أن ترخص الحكم بتاكيد بطالن 

ع اتفاقية الترسببيم البحري مع قبرص وهو اامر لم يطلبه الطاعن  ربط ذلك بحكمه في االتفاقية موضببو

 الدعوي

ية مصببر العربية عبر تقاطع خط المنتصببف الموقعة في ’......’ ية بين حكومتي جمور و االتفاقية االطار

مع ما 22/9/1126والصببادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية بتاريخ  21/21/1122القاهرة بتاريخ 

 .‘يترتب علي ذلك من اثار، والزام المدعي عليهم المصروفات 

ق: الحكم  فسه أل ه أكد في األسبا  بحثه وقضائه بصحة سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وبذلك ينا

 قبل أن يبحث في اختصاصها‘مع قبرص واالتفاقية محل الدعوي

كما يالحظ هنا أن الحكم قد  عزف تماما وبال أسبباس قا و ي أوفقهي  عن ذكر أو مناقشببة دفوع الطاعن  

 أن :وشرحه لدعواه مستندا الي 

شكلها او موضوعها  وتتعرض له المحكمة ’’..... سبق البحث في  صاص المحكمة بنظر الدعوي ي البحث في اخت

 .‘‘من تلقاء  فسها   حتي ولو لم يدفع به اي من الخصوم 
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شير اليها أوال ثم   ضوع الدعوي وطلبات الطاعن وكان االولي ان ي ضح هنا ان الحكم تجاهل تماما مو ومن الوا

أو يرفضها علي أساس ما ذهب اليه من  أن تحديد االختصاص يسبق البحث في موضوع الدعوي، وفي يهدرها 

 هذا اجحاف ظاهر في التسبيب وتجاهل تام للدعوي ولحقوق التقاضي . 

ستور  تنص علي ان يمثل رئيس الجمهورية في   212ومن حيث ان المادة ’’وجاء بالحكم المطعون فيه:  من الد

رجية ويبرم المعاهدات، ويصببدق عليها بعد ان موافقة مجلس النوا  وتكون لها قوة القا ون عالقاتها الخا

 بعد  شرها وفقا الحكام الدستور".

من الدسببتور علي ان مجلس الدولة جهة قضببائية مسببتقلة يختص وحده بالفصببل في  291وتنص المادة 

 .المنافعات االدارية ومنافعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه"

ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة وتنظم عالقاتها الخارجية 

مع الدول االخري، تعد قا و ا من قوا ين الدولة بمجرد التصببديق عليها من رئيس الجمهورية و شببرها في 

تصديق والنشر يعد طعنا علي قا ون صادر الجريدة الرسمية، وبالتالي فان الطعن عليها بااللياء، بعد هذا ال

من السلطة التشريعية، وال تعد من المنافعات االدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

ستوريتها طبقا لالجراءات المقررة لذلك في  291 ستور وال يجوف التعرض لها اال بالطعن عليها بعدم د من الد

". وهذا أيضا يعتبر حكما في موضوع الدعوي 2929لسنة  68ية الصادر بالقا ون رقم قا ون المحكمة  الدستور

 قبل البت في اختصاصها.

وخلص الحكم باالشببارة في اسبببابه إلي أ ه: البت في الدعوي "خارجا عن  طاق االختصبباص الوالئي لمحاكم 

بالدسببتور، وهو مايتعين معه م 291مجلس الدولة باعتياره خارجا عن المنافعات االدارية طبقا للمادة  ن 

 (1) القضاء بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر الدعوي"

 

                                  
 ."للدراسات السياسية واالستراتيجية اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري (1)


