السيد اﻷستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم كل من - :
 -1د /.راجية محمد شوقي الجرزاوي
 -2اﻷستاذ  /عادل محمد رمضان المحامي
والنثنان محلهما المختار المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في  6شارع دار الشفا جاردن سيتي
– قسم قصر النيل
ضد
 -1السيد  /رئيس الجمهورية بصفته
 -2السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
نتشرف بعرض التي
 ظلت مصر لسنوات طويلة تئن من الظلم الذي طال باﻷساس الطبقات اﻷقل حظا في الدخل والللتيعرفت بمحدودي الدخل والتي زاد حالها سوءا في السنوات اﻷخيرة حللتى صللارت معللدومي الللدخل
وكان على هؤلء المواطنين دائما أن يدفعوا فاتورة الغلء الذي طال كل مناحي الحياة في بلللدنا فللي
الوقت الذي ازداد فيه اﻷغنياء غنى وصار المستثمرين في هذا الوطن يتمتعون بكافة المزايا والللدعم
لكي تزداد مكاسبهم ولو على حساب الفقراء .
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 وقد برزت في السنوات الخمس اﻷخيرة قضية الطاقة كأحد القضايا اﻷساسية التي تهم كافة شرائحالمجتمع على اختل ف مستوياتها خاصة وأنه بدون طاقة ل يمكن أن توجد تنمية حقيقية ويستحيل أن
ينهض القتصاد المصللري المتعللثر ﻷسللباب يعلمهللا الجميللع  .وكللان مللن نتللاج أزمللة الطاقللة عللودة
الحديث عن رفع الللدعم الللذي تقللدمه الدولللة لمواطنيهللا علللى الطاقللة وآليللة تنفيللذ رفللع الللدعم بشللكل
تدريجي وكان من نتاج ذلك أن قررت الحكومة زيادة أسللعار الكهربللاء والغللاز للسللتهل ك المنزلللي
وهو ما يعني حتما زيادة أعباء المعيشة على الطبقات الدنيا من الناحية القتصادية في المجتمع مهما
بررت الحكومة ذلك بأن الزيادات طفيفة بالنسبة لمحدودي الدخل فحتى لو كللان ذلللك صللحيحا فللإن
هذه الزيادات الطفيفة بالنسبة لهم تمثل عبء يضا ف إلى أعبائهم الكثير والتي صارت فللوق مسللتوى
الحتمال.
 وكان من الممكن أن تكون هذه الزيادة مقبولة رغم ما فيها من عناء لللو كللانت الدولللة تعللاملت مللعالجميع بنفس المنطق ليتحمل كل أبناء الوطن الواحد حظهم من أعباء وهمللوم ومشللاكل الللوطن كللل
حسب قدراته ودخله وإمكانيات ويتحمللل المسللتثمرين نصلليبهم فللي النهللوض باقتصللاد بلللدهم الللتي
أعطتهم الكللثير مللن المزايللا والمتيللازات الللتي مللا كللان يمكللن أن يحصلللوا عليهللا فللي أي بلللد آخللر
ليستثمروا أموالهم وتزداد مكاسبهم بفضل الدعم اللمحدود من الدولة لهم إل أن ذلك لللم يتللم وكللانت
الزيادة التى قررها مجلس الوزراء على أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الستهل ك للطاقة كاﻷسمنت
والحديد واﻷلومنيللوم والحراريللات فللي عللام  2012قللد انعكسللت علللى زيللادة أسللعار منتجللات هللذه
المصانع بصورة كبيرة تتجاوز بل تضاعف الزيادة التي قررتها الحكومة على أسعار الطاقة ليسللدد
المواطن أيضا فاتورة زيادة أسعار الطاقة ﻷن المستثمر ل يريد أن ينال أحدا مللن مكسللبه الللذي فللاق
كل الحدود المعقولة والمتعار ف عليها عالميا .
 وهديا على ما تقدم ولما كان الطاعنان مواطنين مصريين وملتزمين بدفع الضرائب المقررة عليهمقانونا سنويا وبانتظام باعتبار أن هذه الضرائب توجه للنفاق العام للدولللة وكللان نهللج الحكومللة فللي
التعامل مع أزمة الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالدعم واستمرار إصرار الحكومللة علللى دعللم المصللانع
شديدة الستهل ك للطاقة وخاصة تلك المصانع التي ل يستفيد المواطن المصري من دعمها شيئا بللل
إنه يدفع فاتورة الدعم ليحقق المستثمرين أرباحا خيالية فقد طالبا المطعون ضدهما بصفتهما بإصدار
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قرار فوري بوقف دعم الطاقة للمصانع شديدة الستهل ك للطاقة وحللددا مثللالين لللذلك ) اﻷسللمنت –
اﻷسمدة ( وذلك عن طريق تلغرا ف أرسل للمطعون ضدهما بتاريخ  2014 / 5 / 5هذا نصه :
السيد  /رئيس الجمهورية
السيد  /رئيس الوزراء
تحية طيبة وبعد
أتشر ف بعرض اﻵتي
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  636لسللنة  2014برفللع سللعر بيللع الغللاز الطللبيعي
المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للسللتخدام المنزلللي فضللل عللن التللوجه إلللى زيللادة
أسعار بيع الكهرباء للمللواطنين ويللأتي ذلللك فللي الللوقت الللذي تللدعم فيلله الخزانللة العامللة كللثيرا مللن
المصانع المعرو ف عنها أنها شديدة الستهل ك للطاقة ) مصانع اﻷسللمنت واﻷسللمدة ( دون أن يعللود
هذا الدعم على المواطن المصري دافع الضريبة بنفع كبير بل أنه في عدد غير قليل مللن اﻷحيللان ل
ينتفع المواطن بأي نوع من النفع إذ أن إنتللاج مصللانع اﻷسللمدة بالمنللاطق الحللرة علللى سللبيل المثللال
يوجه بالكامل إلى التصدير.
 ورغم المبالغ الطائلة التي تنفق من المال العام في دعم الطاقة المستهلكة في تلك المصانع بما يقللبشكل قطعي من تكلفة منتجاتها فإننا نجد المنتج النهائي – الذي شار ك دافعي الضللرائب فللي انتللاجه
بشكل مباشر – يباع بسعر أعلى من نظيره الذي يباع في عديللد مللن الللدول الللتي ل تللدعم الطاقللة –
كاﻷسمنت على سبيل المثال – اﻷمر الذي يعني أنه يتم زيادة أرباح اﻷغنياء أصحاب تلك المصلللانع
مباشرة من المال العام على حساب دافعي الضرائب من أبناء هذا الوطن.
لذلك
فإننللا نطلللب مللن سلليادتكم – بمللا لكللم مللن سلللطة وصلللحيات والللتزام فللي الدسللتور والقللانون –
إصدارقراركم بوقف دعم الطاقة للمصانع شديدة الستهل ك للطاقة ) اﻷسمنت – اﻷسمدة ( وإل فإننا
سنضطر إلى اتخاذ الجراءات القانونية والقضائية حيالكم للزامكم بإصدار هذا القرار حفاظللا علللى
المال العام وتحقيقا لبعض العدالة الجتماعية
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 ولما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهما قد امتنعا عن إصدار القرار فإنه يحق للطللاعنين والحللالكذلك الطعن على قرارهم السلبي بالمتناع عن إصدار القرار المشار إليه
أسباب الطعن
أول  :الصفة والمصلحة في الدعوى
من المبادئ المستقرة فى فقه القانون  :أنه حيث ل مصلحة فل دعوى ،وهو ما نللص عليلله صللراحة
فى المادة الثالثة من قانون المرافعات وفى الفقرة اﻷولى من المادة  12من قانون مجلس الدولة .وإن
كان هذا ل يمنع من اختل ف نطاق ومدلول مفهوم المصلحة بين فقلله القللانون الخللاص وفقلله القللانون
العام ،بل من الممكن أن يختلف هذا النطاق من مجال قللانونى إلللى آخللر فللى داخللل ذات الفقلله .ففللى
قانون المرافعات نجد أن المصلحة التى تبرر قبول الدعوى يجب أن تستند إلى حق أعتللدى عليلله أو
مهدد بالعتداء عليه .وهى ذات القاعدة الللتى تسللرى علللى دعللوى التعللويض أمللام القضللاء الدارى
)دعوى القضاء الكامل( حيث يشترط فى رافعها أن يكون صاحب حق أصابته جهة الدارة بقرارها
الخاطئ بضرر يراد رتقه وتعويضه عنه ،فى الحالتين ربط بين المصلحة والحقللوق الشخصللية .أمللا
فى دعوى اللغاء أمام القضاء الدارى فنجد فصل تاما بين المصلحة والحق وترتبط المصلللحة هنللا
بالمركز القانونى؛ حيث ل يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول الدعوى أن تستند إلى حللق لرافعهللا
اعتللدت عليلله السلللطات العامللة ،أو مهللدد بالعتللداء عليلله بللل يكفللى أن يكللون ذا مصلللحة شخصللية
ومباشرة فى طلب اللغللاء؛ والمصلللحة الشخصللية هنللا معناهللا أن يكللون رافللع الللدعوى فللى مركللز
قانونى خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيلله مللن شللأنها أن تجعللله  -مللادام
قائما  -مؤنثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأنثيرا مباشرا .
و قد توسع القضاء الدارى فى تطبيقه لشرط المصلحة فللى دعللاوى اللغللاء فللاكتفى فللى حللالت
بقبول الدعوى تأسيسللا علللى مجللرد تللوافر صللفة المواطنللة لرافعهللا فيكفللى هللذا ليكللون للله مصلللحة
شخصية مباشرة فى الطعن على القرار محل البحث .حيث قضللت محكمللة القضللاء الدارى بتاريللخ
 1/4/1980فى الدعوى رقم  6927سنة  32ق بأنه " :مللن المقللرر أن صللفة المللواطن تكفللى فللى
بعض الحالت لقامة دعوى اللغللاء طعنللا فللى القللرارات الداريللة الللتى تمللس مجمللوع المللواطنين
المقيمين فى أرض الدولة وتعرض مصالحهم أو صحتهم أو مستقبلهم للخطار الجسيمة".
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وفى تحديد معنى المصلحة الشخصية قضت محكمة القضاء الدارى "بللأن دعللوى اللغللاء وهللى
ترمى إلى اختصام القرار ذاته وكشف شوائبه وعيوبه ل يشترط فى قبولها الستناد إلى حق للمدعى
قبل الدارة ،بل يكفى فى ذلك أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤنثر فيها القرار تأنثيرا مباشرا "...
1

وفللى تحديللد المصلللحة المباشللرة قضللت محكمللة القضللاء الدارى مللن أنلله "يكفللى لتللوافر شللرط
المصلحة فى اختصام القرار الدارى بدعوى اللغاء أن يكون لرافعها صلة قانونية أنثر فيهللا القللرار
المطلوب إلغائه تأنثيرا مباشرا "...

2

واستنادا لكل الحكمين نجد أن المصلحة تتوافر بعنصريها متى كللان للطللاعنين اسللتفادة شخصللية
من الطعن على القرار ،وأن يكون ذلك القرار قد أنثر تأنثيرا مباشرا على أحد حقوقه القانونية.
وبتطبيق ذلك على وقائع النزاع نجد أن القرار الطعين بالمتناع عن وقف الدعم للمصانع شللديدة
الستهل ك للطاقة واستمرار دعمها من المال العام الذي يحصل جزء غير قليللل منلله مللن الضللرائب
التي يسددها المواطنين ومنهم الطاعنين وهو ما ل يعود بالنفع على المواطنين اﻷمللر يشللكل إخلل
في مراقبة تصر ف الحكومة في المال العام ورفضللهم تللوجيه المللال العللام بمللا ل يعللود بللالنفع علللى
المواطنين بما يمكن أن يشكل إهدارا له  .وهو أحد الحقللوق الللتى كفللل المشللرع الدسللتورى صللونها
وحمايتها .
ثانيا  :مخالفة القرار للدستور
وضع الدستور المصري الجديد إطارا عاما بالتزامات الدولة تجاه مواطنيهللا والتزاماتهللا أيضللا فيمللا
يتعلق بالثروات الطبيعية فجاءت نصوص الدستور كالتالي :
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الجتماعية وتوفير سبل التكافل الجتماعي ،بما يضمن الحياة الكريمة
لجميع المواطنين ،على النحو الذي ينظمه القانون.
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 وتحقيق العدالللة الجتماعيللة وضللمان الحيللاة الكريمللة للمللواطنين ل يمكللن أن يتللأتى إل مللن خللتوزيع عادل للعباء وتوزيع عادل للدعم والقرار المطعون عليه ل يتضمن توزيع عللادل للللدعم فللي
مجال الطاقة ففي الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سنة  2008تقرير رقم
 19وتبين من هذا التقرير أن الدعم للقطاع العائلي من منتجات البترول يمثل  % 13.3من إجمالي
الدعم ودعم نفس القطاع العللائلي مللن الغللاز الطللبيعي بلللغ  1.8مللن إجمللالي الللدعم وذلللك علن علام
 2006/2007وقد قدرت بحث اقتصادي نصيب الصناعة من دعم الطاقللة شللاملة البللترول والغللاز
والكهرباء بما بين 20و  %25من الجمالي وقد قدرت رئيس هيئللة التنميللة الصللناعية السللابق عللام
 2007نصيب أربعيللن مصللنعا عللامل فللي قطاعللات اﻷسللمنت وحديللد التسللليح واﻷسللمدة اﻷزوتيللة
واﻷلومنيوم والبتروكيماويات ب  % 75من الغاز الطللبيعي المللدعوم للقطللاع الخللاص وب % 65
من الكهرباء وبمتوسط إجمالي  % 65من الطاقة المدعومة الللتي يسللتهلكها القطللاع الصللناعي .فللي
1

حين بلغ إسهام هذه المصانع في الناتج الصناعي بل  %20وبتوظيف  %7من العمالة الصناعية .

وهو ما ينم عن تركيز شديد للغايللة فللي تخصلليص الللدعم لصللالح عللدد محللدود مللن المصللانع بحكللم
الطبيعة كثيفة رأس المال لهذه القطاعات كما تكشف هذه اﻷرقام عن التمييز ضللد الصللناعات كثيفللة
العمالة كالغزل والنسيج والملبس الجاهزة رغم أنها تضطلع بالجزء اﻷكبر من توفير فرص العمللل
وهو ما يلقي بظلل من الشك حول فعالية هيكل الدعم الصناعي والعائد المتحقق منه على القتصللاد
الكلي .

2

 وهو ما يعني ضرب بعرض الحائط بالعدالللة الجتماعيللة ومللا يللترتب علللى ذلللك الخلل بللالتزامالدولة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،دون تمييز.
 وما تقوم به الحكومة من تحميل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الجزء اﻷكللبر مللن فللاتورةإلغاء الدعم في حين يحتفظ رأس المللال بمعظللم الللدعم حللتى عنللدما تحللر ك الحكومللة أسللعار الطاقللة
حوار صحفي مع المهندس /عمرو عسل الرئيس السابق للهيئة العامة للتنمية الصناعية بجريدة اﻷهرام بتاريخ 5/1/2007

1

دعم الطاقة في الموازنة المصرية نموذجا للظلم الجتماعس د /عمرو عادلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

2
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بالنسبة للمصانع فإن هذا الحرا ك يقابله زيللادة فللي اﻷسللعار يتحملهللا أيضللا المللواطن وهللو مللا يمثللل
إخلل جسيم بتكافؤ الفرص بين المواطنين خاصة وأن المصانع كثيفة العمال ل تتسللاوى فللي الللدعم
مع المصانع قليلة الستخدام للعمال وهو ما يعني توزيع غير عادل للدعم .
 وقد استفادت القطاعات الصناعية كثيفة الستهل ك للطاقة عامة من دعللم الطاقللة بشللكل كللبير ممللاانعكس على هامش أرباحها من جانب وعلى توسللعها فللي التصللدير للخللارج مللن جللانب آخللر ونثمللة
إشكالت عديدة في كون هذه القطاعات من أكثر المستفيدين على رأسللها أنلله مللن غيللر المنطقللي أن
تتحمل خزانة دولة نامية دعم شركات كبيرة بحيث يترجم العجز الناتج عن تضخم الدعم إلللى أربللاح
لدى هذه الشركات وخاصة أن دعم الطاقة لقطاع كاﻷسمنت إبان عهد رئيس الحكومة السابق  /أحمد
نظيف لم يؤد إلى انخفاض أسعار هذه السلع في السوق المحلية نتيجللة للممارسللات الحتكاريللة الللتي
شابت سياسات الشركات العاملة به والناتجة عللن هيمنللة عللدد محللدود مللن الشللركات العملقللة علللى
النتاج والتوزيع ومن نثم لم يستفد المستهلك المحلللي كللثيرا مللن دعللم الطاقللة لهللذه الصللناعات رغللم
فداحة العبء الذي تتحمله خزانة الدولة. 3
المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ،تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ،وححسن استغللها ،وعدم استنزافها،
ومراعاة حقوق اﻷجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الستغلل اﻷمثل لمصادر الطاقة المتجددة ،وتحفيز الستثمار فيها،
وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها .وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد اﻷولية ،وزيادة قيمتها
المضافة وفقا للجدوى القتصادية.
ول يجوز التصر ف في أمل ك الدولة العامة ،ويكون منح حق استغلل الموارد الطبيعية أو التزام
المرافق العامة بقانون ،ولمدة ل تتجاوز نثلنثين عاماا.
ويكون منح حق استغلل المحاجر والمناجم الصغيرة والملحات ،أو منح التزام المرافق العامة لمدة
ل تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.

المرجع السابق ص 9
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ويحدد القانون أحكام التصر ف في أمل ك الدولة الخاصة ،والقواعد والجراءات المنظمة لذلك.
 وقد وضعت المادة  32من الدستور اﻷطر التي تلتزم بها الدولة في التعامل مع مواردها الطبيعيةوعلى رأسها الطاقة فتلتزم الدولة بمعايير نثل ث في استخدامها :
 -1حسن الستغلل
 -2عدم الستنزا ف
 -3مراعاة حقوق اﻷجيال القادمة
 وعندما يحصللل  40مصللنع علللى إجمللالي  % 65مللن الطاقللة المدعومللة الللتي يسللتهلكها القطللاعالصناعي وتكون مساهمة هذا العدد من المصانع في الناتللج الصللناعي بللل  %20وفللي التوظيللف بللل
 %7فإن ذلك يتضمن بما ل شك فيه مخالفة دستورية جسيمة للمعاير التي وضعتها المللادة  32مللن
الدستور ﻷن ذلك يمثل سوء استغلل للموارد .
 فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن هنا ك دعم للطاقة لمصانع اﻷسمدة التي تعمل داخللل المنطقللة الحللرة وأنإنتاج هذه المصانع يوجه بالكامل للتصللدير فللإن ذلللك معنللاه أن المللواطن المصللري دافللع الضللرائب
يدعم الطاقة للمستثمر داخل المنطقة الصناعية لكي يستفيد من المميزات التي تقدمها الحكومة له مللن
سعر الطاقة الرخيص لكونه مدعم مقارنة باﻷسللعار العالميللة بالضللافة إلللى عمالللة رخيصللة ليحقللق
المستثمر أرباح طائلة من وراء ذلك ل يجني منها المواطن دافع الضرائب شيئا خاصة وأنه بذلك ل
يساهم في الناتج الصناعي للدولة المصرية وهو ما يشكل اسللتنزا ف للمللوارد وعللدم مراعللاة لحقللوق
اﻷجيال القادمة .
ثالثا  :أما عن الشق العاجل
-

لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلللطة اللغللاء ومشللتقة منهللا ومردهللا إلللى الرقابللة

القانونية التي بسطها القضاء الداري علللى أسللاس وزنلله بميللزان القللانون وزنللا منللاطه اسللتظهار
مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون  ،فل يلغي قرار إل إذا استبان عنللد
نظللر طلللب اللغللاء أنلله قللرار قللد أصللابه عيللب يبطللله لعللدم الختصللاص أو مخالفللة القللانون أو
النحرا ف بالسلطة ول يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إل إذا بدا من ظللاهر اﻷوراق
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أن النعي على القرار بالبطلن يستند إلى أسللباب جديللة أو قللامت إلللى جللانب ذلللك حالللة ضللرورة
مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب اللغاء
محكمة القضاء الداري جلسة  25/11/1961القضية رقم  137لسنة  14ق
-

وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق

في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور مما يجعله مرجحا إلغللاؤه أمللا عللن
ركن الستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار حالة المتناع عن اصدار القرار بوقف الللدعم
على الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الستهل ك للطاقة يمثل أضرارا ل يمكن تللداركها مللن اسللتنفاذ
للموارد الطبيعية وتحميل المواطنين أعباء لمصلحة مكاسب يجنيها بعض المستثمرين ويكون ذلك
مرتبا آنثار ل يمكن تداركها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب اللغاء
لذلك
فإن الطاعنين يلتمسا بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقللرب جلسللة لنظرهللا أمللام محكمللة القضللاء
الداري للحكم -:
أول  :بقبول الدعوى شكل
نثانيا  :بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلللبي بالمتنللاع عللن إصللدار قللرار بوقللف دعللم الطاقللة
للمصانع شديدة الستهل ك للطاقة )اﻷسمنت – اﻷسمدة( مع ما يللترتب علللى ذلللك مللن آنثللار واﻷمللر
بتنفيذ الحكم بمسودته اﻷصلية دون إعلن نثالثا  :وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالمتناع عللن
إصدار قرار بوقف دعم الطاقللة للمصللانع شللديدة السللتهل ك للطاقللة )اﻷسللمنت – اﻷسللمدة( مللع مللا
يترتب على ذلك من آنثار وإلزام جهة الدارة المصروفات واﻷتعاب
وكيل الطاعنين
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