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 الوقائــــــــــع 

أقػػػػػاموا الػػػػػدعو  الماثلػػػػػة  بصػػػػػ يفة أودعػػػػػت قلػػػػػـ  تػػػػػاب الم  مػػػػػة فػػػػػي   وتخلػػػػػ   فػػػػػ  أف المػػػػػدعيف 
،  وطلبػػوا  فػػي ختاملػػا ال  ػػـ  أو  س بصػػفة مسػػتعجلة بايقػػاؼ تنفيػػذ القػػرار الصػػادر مػػف  8/7/4332

المعلف إليه األوؿ بصفته بالتصريح بعرض الفػيلـ موضػوع الػدعو  مػ  مػا يترتػب علػ  ذلػؾ مػف  ثػار 
  3ال  ـ األصلية بغير إعالف والتصريح بالتنفيذ بمسودة 

لزاـ المعلف إليلـ بصفاتلـ بالمصروفات    3ثانيا س وف  الموضوع بالغاء القرار المطعوف فيه وا 
وذ ػػر المػػدعوف  شػػر ا للػػدعو  س أف الفػػف  رسػػالة نبيلػػة تع ػػس مػػ  وسػػائؿ األعػػالـ المختلفػػة سػػلبيات 

ثػؿ عراقيػؿ تقدمػه وتطػورم و مثػؿ أ  ناقػد وايجابيات المجتم  ويرصد الظواهر األ ثر شػيوعا والتػ  تم
ير  ال لوؿ لتلؾ السلبيات مف منظار موضوعي م ايد بعيدا  عف الطائفية وعقػب مشػاهدتلـ لفػيلـ   
ب ب السينما ( خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة عل  الواق  الفن  لمػا فيػه مػف غمػز ولمػز يثيػر 

  -تساؤ ت عديدة مثؿ س 



خصػػيات التػػ  قامػػت بػػادوار التمثيػػؿ فػػ  الفػػيلـ مسػػي ية وتػػدور جميػػ  وقائعػػه بػػيف أو  س أف جميػػ  الش
 3عائالت مسي ية  ت  التعامؿ م  الجيراف واألصدقاء 

ثانػػػػػػػػػػػػيا س  أف مشػػاهد الفػػيلـ صػػورت جميعلػػا فػػ  أ ػػد  ال نػػائس اإلنجيليػػة بشػػبرا  ولػػـ يصػػور مشػػلد 
ا لػػو  انػػت الطائفػػة الغالبػػة فػػ  مصػػر هػػ  الطائفػػة وا ػػد فػػ  أ ػػد  ال نػػائس القبطيػػة األرثوذ سػػية  مػػ

اإلنجيليػػة وبمػػا فػػ  ال نيسػػة األرثوذ سػػية مػػف ايقونػػات وصػػور لطقػػوس الصػػالم ممػػا يعتبػػر  جػػزءا مػػف 
عقيدتلا ومف تراث مصر ومف الثقافة القبطية الت  نفخر بلا جميعا هذا فضال عل  أف مراسـ الزواج 

  3المقدس الت  تقرم ال نيسة القبطية األرثوذ سية  الت  تمت ف  الفيلـ ليست ه  سر الزواج
ثالثػػػػػػػػا س  أف الفػػيلـ أظلػػر ترفعػػا معينػػػا لػػد  األقبػػاط فػػ  ممارسػػػة صػػلواتلـ وأصػػواملـ وعالقػػة الػػػزوج 
بزوجته وقد بػدا ذلػؾ جليػا فػ  عالقػة الػزوج عػدل    م مػود  ميػدم ( بزوجتػه نعمػات   ليلػ  علػو  ( 

سي ية مشوبة بالتعقيد والتزمت ب يث يم ف  أف تطيح بالعالقة الزوجيػة وعل  وجلة يظلر الديانة الم
ف  سبيؿ ممارسػة ا صػواـ ، وهػو السػبب الػذ   ػاف يتعلػؿ بػه الػزوج لعػدـ معاشػرة زوجتػه ممػا ضػاؽ 

  3بالزوجة ذرعا واشتد ال بت بلا فارتمت ف  أ ضاف أ د الرساميف 
س  م اف لقاء  للعشاؽ ،  وهػو مػا ظلػر  جليػا فػ  رابعا س أف الفيلـ جعؿ مف ال نيسة وهو م اف مقد

لقػػاء   منػػه شػػلب  ( مػػ   بيبلػػا فػػ  الػػدور العلػػو  مػػف ال نيسػػة بينمػػا اجتمػػاع الصػػالة  ػػاف منعقػػدا فػػ  
  3الدور السفل  

خامػػػػػػسا س  أف الفيلـ لـ يجسػد شخصػية    عػدل  ( المتزمػت دينيػا  سػب مفلػـو ورسػالة الفػيلـ عنػدما 
نما صورم وهو ي تسػ  الخمػر خرج مف تزمته ع ل  أنلا رجوع إل  ممارسة ال قيقة الص ي ة للديف وا 

  3وفاقدا األمؿ ف   ؿ شئ واليأس ي يط به مف  ؿ جانب 
سادسػػػػػػا س   أف المشلد الو يد الذ  صور ف  ال نيسة  فرح أو زفاؼ ت وؿ إل  معر ة شرسػة داخػؿ 

  3ال نيسة وهو م اف للصالة 
 ت وؿ زوجة عدل  المت ررة إل  التزمت بعد وفاة زوجلا يؤ د عدـ وضوح رسالة الفيلـ سابعػػػػػػا س 

وأضػاؼ المػدعوف شػر ا للػػدعو  س أف الفػيلـ لػـ ي ػػف لػه رسػالة واضػ ة وأسػػاء إلػ  المسػي يف األقبػػاط 
األرثػػوذ س والػػ  تػػاريس وطقػػوس ال نيسػػة والتػػ  تفخػػر بلػػا مصػػر علػػ  مػػر العصػػور وعػػزؿ المسػػي يف 

طائفة وا دة فقط   اإلنجيليف ( ولػـ يظلػر أ  ديانػة أخػر  والشخصػية الو يػدة لسرثػوذ س عل  أنلـ 
  عدل  ( ظلر متزمتا وهذا فضال عل  ما انطو  عليه الفيلـ مف ازدراء بأما ف الصػالة والعبػادة بمػا 

نػػاء تػػردد مػػف ألفػػاظ سػػباب وشػػتائـ وازدراء بشػػعار المسػػي ية   الصػػليب ( عنػػدما صػػور بطلػػة الفػػيلـ إث
ارت ابلػػػا خطيئػػػػة الزنػػػا مر ػػػػزا علػػػ  عالمػػػػة الصػػػػليب و ػػػأف فػػػػ  ذلػػػؾ تصػػػػدع للعالقػػػة بػػػػيف الطوائػػػػؼ 



المسي ية   األرثوذ س والبروتستانت ( واختالط النسب واألمور عنػد زواج أرثػوذ س مػف بروتسػتانتية 
  3، وهو األمر الذ  تأبام ال نيسة 

الفتف الطائفية وي در السػالـ ا جتمػاعي ويػزدر   واستطرد المدعوف شر ا لدعواهـ أف هذا الفيلـ يثير
  3بطائفة األقباط األرثوذ س 

  3وخل  المدعوف إل  طلب ال  ـ للـ بطلباتلـ السالؼ ذ رها ف  صدر الوقائ  
لنظػر الشػؽ العاجػؿ وفيلػا  ضػر المػدعوف ، وطلػب القػس  47/7/4332وقد  ددت الم  مة جلسة 

  3عزيز خليؿ راع  ال نيسة المعلقة بمصر تدخله ف  الدعو  إل  جانب المدعيفمرق  
  3تداوؿ نظر الشؽ العاجؿ بجلسات الم  مة عل  الوجه المبيف بم اضرها  

 ضر  ؿ مف القساوسة أنطونيوس راغب غال  ، مرقوريػوس بػالميالد سػام   44/8/4332وبجلسة 
ا تػػدخللـ  خصػػـو منضػػميف للمػػدعيف ،  مػػا  ضػػر صػػمويؿ ، متيػػاس بػػالميالد مػػوريس نصػػر وطلبػػو 

م ػاـ عػػف  /  إسػػعاد  امػػد جمػاؿ الػػديف يػػونس بصػػفتلا رئػيس مجلػػس إدارة والعضػػو المنتػػدب للشػػر ة 
العربيػػػة لانتػػػاج والتوزيػػػ  السػػػينمائي وطلػػػب تػػػدخللا  خصػػػـ منضػػػـ للجلػػػة اإلداريػػػة ،   مػػػا  ضػػػرت 

عجػات  م سػف م مػد عبػد السػيد عػف نفسػه مدي ة أميف دوس ، جيلاف أ مد ش يح  ، م مد أ مد ال
وعف جمعية المسػاعدة  القانونيػة ل قػوؽ اإلنسػاف  مػا  ضػر عػف  ػؿ مػف أ مػد سػيؼ  اإلسػالـ عبػد 
الفتاح ، أ مد راغب عبد الستار جودم م اـ وطلبوا تدخللـ هجوميا ف  الدعو  ودفعوا بعدـ دستورية 

مػػػػف الدسػػػػتور ، وبػػػػذات الجلسػػػػة قػػػػدـ  29، 27لتعارضػػػػه  مػػػػ  المػػػػادتيف  203/1911القػػػػانوف رقػػػػـ 
ال اضػػر عػػف المػػدعيف  افظػػة مسػػتندات طويػػت علػػ  قصاصػػات مػػف بعػػض الصػػ ؼ ومػػذ رة بػػدوف 

  3توقيعات معنونة   شاهدت الفيلـ ول ف   أ ب هذم السينما ( 
قدـ ال اضر عف المدعيف  افظت  مستندات طويػت علػ  صػورة ضػوئية مػف  11/9/4332وبجلسة 

،  مػا تضػمنت ال افػػػػػػظة الثانيػة    مجموعػة مػف 4332لسنة  4193الدعو  رقـ ال  ـ الصادر ف  
المقا ت والتقارير الص فية (  ،  ما قدـ مذ رة بدفاع طلب ف  ختاملا ال  ـ بصفة مستعجلة بوقؼ 
قػػرار المعلػػف إليػػه األوؿ المتضػػمف عػػرض الفػػيلـ وسػػ ب جميػػ  نسػػخه مػػف جميػػ  دور العػػرض ومنػػ  

يو ومن  عرضه ف  أ  م اف  ، وف  الموضوع بالغاء القرار المطعػوف فيػه ،  مػا قػدـ تداوله ف  الفيد
ال اضر عف المجلس األعلػ  للثقافػة أربعػة  ػوافظ مسػتندات طويػت علػ  قػرار رئػيس الجملوريػة رقػـ 

، سيناريو و وار فيلـ ب ب السينما  1981/ 442،  وقرار المجلس األعل  للثقافة رقـ  113/1983
دارة المر زيػػػة للرقابػػػة علػػػ  المصػػػنفات السػػػمعية البصػػػرية بتػػػرخي  عػػػرض الفػػػيلـ ،  تػػػاب قػػػرار اإل –

د موثػاف رزؽ  ، 3رئيس ا دارة المر زيػة للرقابػة علػ  المصػنفات الفنيػة ، تقريػر مشػاهدة الفػيلـ مػف أ 



يلـ مف د ناج  فوز  ، تقرير مشاهدة الف3وتضمنت ال افظة الثانية   تقرير مشاهدة الفيلـ مقدـ مف أ 
  ايزيس نظم  ، قدر  م مود  نف  ( وتضمنت ال افظة الثالثة   تقرير اللجنة العليا لمشػػػػاهدة فػيلـ 

،  4/6/4332، وتقريػػػر اللجنػػػة العليػػػا لمشػػػاهدة الفػػػيلـ بجلسػػػة  1/6/4332ب ػػػب السػػػينما ( بجلسػػػة 
جنة العليا الثالثة ، وصورة م ضر اجتماع  اللجنة العليا الثالثة ، وتضمنت ال افظة الرابعة   قرار الل

 مستعجؿ القاهرة  4332/ 4193ال  ـ الصادر ف  الدعو  رقـ 
،  ما قػدـ مػذ رة بػدفاع طلػب فػ  ختاملػا ال  ػـ أصػليا بػرفض طلػب وقػؼ تنفيػذ القػرار المطعػوف فيػه 
وبصػػػفة ا تياطيػػػة بػػػرفض الػػػدعو  وبػػػذات الجلسػػػة قػػػدـ ال اضػػػر عػػػف الخصػػػـو المتػػػدخليف هجوميػػػا 

بطلبػػاتلـ طلبػػوا فػػ  ختاملػػا ال  ػػـ بقبػػوؿ تػػدخللـ تػػدخال هجوميػػا شػػ ال وفػػ  الموضػػوع  صػ يفة معلنػػة
،   203/1911بػرفض الػدعو  والتصػريح للػػـ باتخػاذ إجػراءات رفػ  طعػػف بعػدـ دسػتورية القػانوف رقػػـ 

 ما قدـ ال اضر عف الخصوـ المتدخليف هجوميا  وافظ مستندات طويت عل  تقرير استشػاري مقػدـ  
، مجموعة مف المقا ت  4193/4332ر موق  ، صورة ال  ـ الصادر ف  الدعو  رقـ للم  مة  غي

والتقػػارير  ػػوؿ الفػػيلـ ،  مػػػا قػػدـ ال اضػػر عػػػف الخصػػـ المنضػػـ إلػػ  الجلػػػة اإلداريػػة صػػ يفة معلنػػػة 
بأسػباب تدخلػه طلػب فػ  ختاملػا ال  ػـ بقبػوؿ تدخلػه شػ ال وبعػدـ قبػوؿ الػدعو  لرفعلػا مػف غيػػر ذ  

 وقؼ التنفيذ وعل  سبيؿ ا  تياط رفض الدعو  صفة وبرفض طلب 
موعدا إلنتقاللػا إلػ  المر ػز القػوم  للسػينما لمشػاهدة الفػيلـ  40/9/4332وقد  ددت الم  مة جلسة 

م ػػؿ الػػدعو  ، وفيلػػا انتقلػػت الم  مػػة ب امػػؿ هيئتلػػا إلػػ  المر ػػز القػػوم  للسػػينما وب ضػػور المػػدع  
انب المدعيف وم اـ عف الخصـ المتدخؿ إل  جانػب الجلػة األوؿ والثالث والخصوـ المتدخليف إل  ج

 يث شاهدت الم  مػة  –اإلدارية  وعف باق  الخصوـ وعف الجلات اإلدارية المختصمة ف  الدعو  
بنػاء  1/13/4332الشريط السينمائ  ، وانتقلت إل  قائمة أخر  وقررت تأجيػؿ نظػر الػدعو  لجلسػة 

  3ات عل  طلب الخصـو لتقديـ مذ رات ومستند
قػػدـ ال اضػػر عػػف المػػدعيف مػػذ رة بػػدفاع أشػػار فيلػػا إلػػ  أف الفػػيلـ قػػد تضػػمف  1/13/4332وبجلسػػة 

لعػػف  –ممارسػػة للرذيلػػة فػػ  بيػػت مػػف بيػػوت العبػػادة وضػػرب رجػػؿ الػػديف  وأهانتػػه ، لعػػف الػػدنيا والػػديف 
دامػة ، أصػوات ال الؿ وال راـ ، صدور ألفاظ ف  دور العبادة   أبف الوسخة ، ابف الغسالة ، ابػف الخ

مضاجعة ، لقاء جنس  واغتصاب البطلة ليل  علو  ف  الضوء الخافت ودخوؿ طفؿ لػد  أمػه وهػ  
تسػػت ـ عاريػػة ، تبػػوؿ الطفػػؿ تعريػػة التلميػػذة لرؤيػػة جسػػملا ( ، والفػػيلـ قػػد وصػػفه البابػػا شػػنودم بأنػػه   

أيػه لطالػب بمنػ   عرضػه ، إبداع جنػػػػػػػس    وأف مجم  الب وث اإلسالمية قد صدر عنه أية لو أخذ ر 
والفػػػيلـ قػػػد تضػػػمف عيبػػػا فػػػ  الػػػذات اإللليػػػة بعبػػػارات وردت علػػػ  لسػػػاف األـ واألب وا بػػػف ،  وازدراء 



باألديػػاف السػػماوية وا تقػػار دور العبػػادة المسػػي ية و ػػـ الشػػتائـ داخػػؿ ال ػػـر ال نسػػ   ،  مػػا تضػػمف 
مف مناظر عارية تمثلت ف  صور رسػمتلا الفيلـ اعتداء عل   قوؽ الطفؿ لما رأم الطفؿ داخؿ الفيلـ 

أمػػػه إلػػػ  صػػػور  ر هػػػا مػػػ  زمالئػػػه ، وأمػػػه عاريػػػة ، والبنػػػت رفػػػ  لػػػه مريلتلػػػا ليػػػر  المسػػػتور ، والتػػػ  
  3أصب ت فلسفته عل  ا عتراض بالتبوؿ 

وأضػػاؼ ال اضػػر عػػف المػػدعيف أف الفػػيلـ لػػيس لػػه وجػػود علػػ  أرض الواقػػ  إذ   توجػػد فػػ  ال نيسػػة 
ذا  ػػػاف الػػػزوج القبطيػػػة األرثوذ  سػػػية أسػػػرة فيلػػػا الػػػزوج ارثوذ سػػػ  والزوجػػػة بروتسػػػتانتية أو أنجيليػػػة وا 

متعصبا تعصبا أعم  أو  ت  متمس ا بطائفته فلماذا وافؽ عل  الزوج فػ  غيػر  نيسػته األرثوذ سػية 
، وال نيسػػػة األخػػػر    تعتبػػػرم مػػػف رعاياهػػػا و  تسػػػر  عليػػػه قػػػوانيف ال نيسػػػة ا رثوذ سػػػية مػػػف أصػػػواـ 

تراؼ و  يػتـ عمػؿ أ  خدمػة مػف خػدمتلا و  ي ػوف للشػجار بينلمػا فػ  الفػيلـ ، وعلػ  العمػـو فػاف واع
  3ال نيسة تض  سالما  ت   بيف الزوجيف مختلف  الطائفة الذيف لـ يتزوجا بواسطتلا 

وخلػػ  المػػدعوف إلػػ  أف الفػػيلـ يتنػػاف  مػػ  الػػذوؽ المصػػر  للػػدارما فضػػال عػػف تضػػمينه ألفاظػػا نابيػػة 
للا األبداف ومشػاهد لػـ يعتػد المشػاهد المصػر  علػ  رؤيتلػا واسػتخداـ الفػروؽ الطائفيػة لتزويػد تقشعر 

مسا ة الفوارؽ بينلمػا ، فلػيس عبثػا أف يقػدـ  فػ  بدايػة الفػيلـ شػ ر للقػس أ ػـر لمعػ  فػ  فػيلـ يسػخر 
  الفػيلـ أنػه مف العقيػدة األرثوذ سػية   سػيما وأف المػذ ور وغيػرم أ ػدوا فػ  إ ػد  نػدواتلـ للتعليػؽ علػ

يلدؼ إل  إيقاظ ال نيسة األرثوذ سية المتغطرسة ، وقدـ ال اضر عف الليئة العامػة للمجلػس األعلػ  
 للثقافة مذ رة ت ميلية بدفاع طلب ف  ختاملا ال  ـ س 

 
بػالترخي  بعػرض فػػيلـ     41/43301وبصػفة أصػلية بػرفض طلػػب وقػؼ تنفيػذ القػرار رقػػـ  -أو  س 

اء ر ف ا سػتعجاؿ والجديػة بالنسػبة لطلػب وقػؼ التنفيػذ وبصػفة ا تياطيػة بػرفض ب ب السينما    نتف
الػػدعو  الماثلػػة مػػف النا يػػة الموضػػوعية وذلػػؾ بػػرفض طلػػب إلغػػاء القػػرار المطعػػوف فيػػه واسػػتندت فػػ  
دفاعلا إلػ  أف نسػخة الفػيلـ التػ  تػـ عرضػلا تخػ  العػروض الخاصػة و  تخػ  التػرخي  بالنسػبة 

العػرض العػػاـ قػد ورد تنفيػػذا لقػرار اللجنػة العليػػا للرقابػة علػػ  المصػنفات الفنيػػة  للعػرض العػاـ  يػػث أف
 11/9/4332فػػ  شػػأف الم ػػذوفات والت قيػػؽ   مػػا ورد بمػػذ رة دفػػاع الجلػػة اإلداريػػة المقدمػػة بجلسػػة 

وقد أثبتت مشاهدة الفيلـ بصفة موضوعية منطؽ الرقابة عل  المصػنفات الفنيػة والمػرتبط بمبػدأ بسػيط 
و اسـ ف  أف أعماؿ الفف إبداعات خيالية وليست نصوصا دينية وأف الموضوع الػدين  الػذ   وواضح

  3تعالجه تلؾ اإلبداعات   وجود له و  معن  بعيدا عف العمؿ الفن  



 ما اثبتت مشاهدة الفيلـ مشروعية  قرار الرقابة ف  شأف العرض العاـ للجملور العػاد  الػذ  لػه أف  
ه   ما أف الفيلـ قدـ نموذجا لسسرة المصرية ف  ظروؼ تاريخية وسياسية معينة يقبؿ العمؿ أو يرفض

ومواجلػػة هػػذم  الظػػروؼ   ينفػػؾ عػػف اإلنسػػاف سػػػواء أ ػػاف مسػػلما أو مسػػي يا ، وأف هػػذم األسػػرة قػػػد 
تأثرت وأثػرت فػ  المجتمػ  المصػر  مػف النا يػة ا جتماعيػة والثقافيػة وا قتصػادية والسياسػية وخالفػه 

ألسرة مرتبطة بالعالـ الخارج  ف  المدرسة والشارع وال   ، وقد وافؽ صفوم مف المثقفيف ف  فقدمت ا
مصػػػر مػػػف اإلخػػػوة المسػػػلميف والمسػػػي يف بلجنػػػة الرقابػػػة العليػػػا وهػػػـ علػػػ  أعلػػػ  مسػػػتو  للخبػػػرة الفنيػػػة 

لمطعػوف والتقنية ف  مجاؿ الفف عل  عرض هذا الفيلـ طبقا لمواد الترخي   الواردة بقرار التػرخي  ا
فيػه ،  مػػا قػدـ ال اضػػر عػػف الخصػـ المتػػدخؿ إلػ  جانػػب الجلػػة اإلداريػة   إسػػعاد  امػد جمػػاؿ الػػديف 

لسػنة  4193يونس (  افظة مستندات طويت عل  صورة رسمية مف ال  ـ الصادر ف  الػدعو  رقػـ 
  3مستعجؿ القاهرة  4332

ر الػػدعو  مسػػتندا إلػػ  أف قػػرار  مػػا قػػدـ مػػذ رة بػػدفاع دفػػ  فيلػػا بعػػدـ اختصػػا  الم  مػػة و ئيػػا بنظػػ
وزير الثقافة بالتصريح بعرض الفيلـ م ؿ الدعو  مف قبيػؿ األعمػاؿ التنظيميػة الم ضػة والتػ  تػدخؿ 
ف  أطار أعمػاؿ القػانوف الخػا  قصػد بػه إ ػداث أثػر مػاد  ولػيس أثػرا قانونيػا إنمػا يػدور  فػ  إطػار 

قرار ا دار  ، وعدـ قبوؿ الدعو  لرفعلا مػف عالقة تجارية ب ته ، ودف  بعدـ قبوؿ الدعو  إلنتفاء ال
غيػػر ذ  صػػفة ب سػػباف أف الػػدعو  أقاملػػا أفػػراد ينتمػػوف إلػػ  الطائفػػة األرثوذ سػػية وأف تصػػوير الفػػيلـ 

 مػػا ورد فػػ  صػػ يفة الػػدعو  ومػػذ رات الػػدفاع م لػػه  نيسػػة إنجيليػػة ولػػـ يقػػـ للػػـ مػػف ثمػػه   –وا داثػػه 
ف فيػػه  مػػا طلػػب  رفػػض طلػػب وقػػؼ تنفيػػذ القػػرار  نتفػػاء  الػػة قانونيػػة خاصػػة سػػببلا القػػرار المطعػػو 

  3شروطه ، وخل  إل  ال  ـ له بطلباته السالؼ ذ رها 
 ما قدـ ال اضر عف وزير الداخلية بصفته مػذ رة بػدفاع طلػب فػ  ختاملػا ال  ػـ بعػدـ قبػوؿ الػدعو  

عو  القػػػرار لرفعلػػػا علػػػ  غيػػػر ذ  صػػػفة مػػػ  إلػػػزاـ المػػػدعيف بالمصػػػروفات واسػػػتند إلػػػ  أف م ػػػؿ الػػػد
الصادر مف المدع  عليه األوؿ بالتصريح بعرض الفيلـ ، وي وف اختصاـ وزير الداخلية ف  الػدعو  
الماثلة اختصاما لغير ذ  صفة خاصة وأف المدعيف لػـ يوجلػوا لػه ثمػة طلبػات و ضػر هشػاـ فػاروؽ 

جلسػػة الم ػػام  بشخصػػه وبصػػفته وطلػػب تدخلػػه ،  مػػا  ضػػر  خػػريف علػػ  الوجػػه المبػػيف بم ضػػر ال
المشار إليه ، وبذات الجلسة قررت الم  مة  جز الدعو  لل  ـ بجلسة اليـو م  التصريح با طالع 
وتقػػديـ مػػذ رات ومسػػتندات لمػػف يشػػاء مػػف الطػػرفيف خػػالؿ ثالثػػة أسػػابي  ، وعلػػ  طػػالب  التػػدخؿ تقػػديـ 

  3مذ رة بأسباب تدخللـ وتقديـ المستندات خالؿ الميعاد 
  3ر عف المدعيف مذ رة بدفاع صمـ فيلا عل  الطلبات وخالؿ األجؿ أودع ال اض



  3وبجلسة اليـو صدر ال  ـ وأودعت مسودته المشتملة عل  أسبابه عند النطؽ به 
 

 المحكمــــــــــــة 
  3بعد ا طالع عل  األوراؽ ، وسماع اإليضا ات ، وبعد إتماـ المداولة  قانونا 

لغػػاء قػػرار الجلػػة اإلداريػػة ومػػف  يػػث إف طلبػػات المػػدعيف ال  ػػـ بقبػػوؿ  الػػدعو  شػػ ال وبوقػػؼ تنفيػػذ وا 
لػػزاـ  41/4331بػػالترخي  بعػػرض فػػيلـ  ب ػػب السػػينما  ورقمػػه  مػػ  مػػا يترتػػب علػػ  ذلػػؾ مػػف  ثػػار وا 

  3الجلة اإلدارية بالمصروفات 
ومػػف  يػػث إنػػه عػػف الػػدف  المبػػد  مػػف الخصػػـ المتػػدخؿ إلػػ  جانػػب الجلػػة اإلداريػػة بعػػدـ اختصػػا  

ا بنظػػػر الػػػدعو  فػػػاف مػػػف المسػػػتقر عليػػػه أف توزيػػػ  و يػػػة القضػػػاء بػػػيف جلتػػػيف العػػػاد  الم  مػػػة و ئيػػػ
واإلدار  مف الوسائؿ الوثيقة الصلة بأسس النظاـ القضائ   تػ  ولػو أغفػؿ ذلػؾ ذو  الشػأف ، وعلػ  
الم  مة أف تتصد  للا مف تلقاء نفسلا باعتبارها مف النظاـ العػاـ ، وعلػ  هػد  مػا تقػدـ واسػتظال  

( مف الدستور التػ  وسػدت إلػ  مجلػس الدولػة دوف سػوام اختصػا  الفصػؿ فػ  174المادة     ب  ـ
المنازعات اإلدارية فاف استجالء طبيعة المنازعة بات أمرا  زما يرتبط به ت ديدا ا ختصا  الو ئ  

  3لم ا ـ مجلس الدولة 
ت بػػه الجلػػة اإلداريػػة بارادتلػػا ومػػف  يػػث إف المنازعػػة الماثلػػة   تخػػرج عػػف  ونلػػا قػػرارا إداريػػا أفصػػ 

المنفػػػردة بماللػػػا مػػػف سػػػلطة بمقتضػػػ  القػػػوانيف واللػػػوائح المنظمػػػة لعمػػػؿ جلػػػاز الرقابػػػة علػػػ  األشػػػرطة 
( وهو ما يؤثر ف  المرا ز القانونيػة لسفػراد والشػر ات  203/1911السينمائية  وغيرها   القانوف رقـ 

امػة والم افظػة علػ  األمػف العػاـ والنظػاـ العػاـ بما يصدر عنلا مف قرارات غرضلا  ماية اآلداب الع
ومصالح الدولة ، ويست يؿ ب اؿ مف األ واؿ نعت مباشػرة الرقابػة لػدورها الرقػاب  بأنػه عمػؿ تنظيمػ  
ي مػػ  مصػػالح تجاريػػة لسفػػراد ب سػػباف أف جػػؿ القػػرارات اإلداريػػة تػػنظـ  قوقػػا لسفػػراد وتػػؤثر فػػ  مػػد  

يتػػول  اإلشػػراؼ عليػػه ، و ػػؿ ذلػػؾ   ينفػػ  عػػف هػػذم القػػرارات صػػفة تمتػػ  الفػػرد بمػػا يمل ػػه أو يػػديرم أو 
ف  القػػػرار اإلدار  ، والتػػػ  تخضػػػ  لرقابػػػة القضػػػاء اإلدار  فػػػاف صػػػدرت سػػػليمة أيػػػدها وأعلػػػ  قػػػدرها وا 

  3 انت غير ذلؾ ألغاها وأزاؿ  ثارها 
ا بنظػػر فػػاف الػػدف  المبػػد  بعػػدـ اختصػػا  الم  مػػة و ئيػػ –ومػػف  يػػث إنػػه ولمػػا  ػػاف األمػػر  ػػذلؾ 

الدعو    يستند إل  سند مف الواق  والقانوف و  ي اج عل  ذلػؾ بمػا تضػمنته أسػباب ال  ػـ الصػادر 
القاهرة مف أنه ينتف  عف قرار الموافقة علػ  عػرض الفػيلـ  3ـ   4332لسنة  4193ف  الدعو  رقـ 

   مايػػػة المصػػػالح وصػػػؼ القػػػرار اإلدار  واعتبػػػارم إجػػػراء تنظيميػػػا اجتماعيػػػا إعمػػػا  لسػػػلطة الدولػػػة فػػػ



الخاصػػة ألبنػػاء الجماعػػة مػػف نا يػػة ومػػف نا يػػة أخػػر  فػػاف المػػدع  لػػـ يشػػر فػػ  صػػ يفة دعػػوام إلػػ  
تعرضه للقرارات أو النع  عليه وذلؾ ب سباف أف اعتبار القػرار المطعػوف فيػه إجػراء تنظيمػا اجتماعيػا 

در عػػف جلػػة اإلدارة   يجػػد سػػند لػػه فػػ  ظػػؿ النظػػاـ القػػانون  المصػػر  الػػذ    يعصػػـ أ  عمػػؿ يصػػ
عف رقابة القضاء  ما يوسػد إلػ  مجلػس الدولػة دوف سػوام اختصػا  الفصػؿ فػ  المنازعػات اإلداريػة 
ومنلا القرارات اإلدارية فرديػة أو تنظيميػة طالمػا اسػتجمعت أر ػاف العمػؿ اإلدار  علػ  الوجػه السػالؼ 

فػ  الػدعو  المشػار إليلػا علػ  أف المػدع   –ي ػؽ  –بيانه هذا فضال عل  أف الم  مة قد أفصػ ت 
  3لـ يختصـ قرارا إداريا

( مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة والتجاريػػة تػػن  146ومػػف  يػػث إنػػه عػػف طلبػػات التػػدخؿ فػػاف المػػادة  
 عل  أف س 

  يجوز ل ؿ ذ  مصل ة أف يتدخؿ ف  الدعو  منضػما أل ػد الخصػـو أو طالبػا لنفسػه بطلػب مػرتبط 
  3بالدعو  
التػػدخؿ بػاإلجراءات المعتػػادة لرفػ  الػػدعو  قبػػؿ يػـو الجلسػػة أو بطلػب يقػػدـ شػفاهة فػػ  الجلسػػة وي ػوف 

  3ف   ضورهـ ويثبت ف  م ضرها و  تقبؿ التدخؿ بعد إقفاؿ باب المرافعة   
ومف  يث إف مفاد ما تقدـ أنه يجب أف ي وف التدخؿ ف  الدعو  مف صػا ب المصػل ة فيػه ، ولػئف 

بقبػػػوؿ دعػػػو  اإللغػػػاء أف ي ػػػوف لرافعلػػػا مصػػػل ة شخصػػػية ومباشػػػرة إ  أف   ػػػاف المشػػػرع قػػػد اشػػػترط
القضػػاء اإلدار  قػػد اسػػتقر علػػ  تػػوافر هػػذا الشػػرط متػػ   ػػاف صػػا ب الشػػأف فػػ   الػػة قانونيػػة مسػػلا 

بأف قياـ شرط المصل ة يعن  توافر شرط  –القرار المطعوف فيه ، وقد قضت الم  مة اإلدارية العليا 
لسػنة  1117الطعػف رقػـ  –أف المصل ة والصفة تندمجاف ، ف  دعو  اإللغػاء الصفة ، وأساس ذلؾ 

، ويجب أف ي وف التدخؿ ف  الدعو  مف صا ب المصل ة فيه وهو إما 13/0/1987ؽ جلسة  49
تػػدخؿ انضػػمام  يبػػد  فيػػه المتػػدخؿ مػػا يػػرام مػػف أوجػػه الػػدفاع لتأييػػد طلػػب الخصػػـ الػػذ  تػػدخؿ إلػػ  

أو تدخؿ هجػوم  يطلػب فيػه ال  ػـ لنفسػه ب ػؽ ذاتػ   –ضاء ب ؽ ما جانبه دوف أف يطلب لنفسه الق
علػ  أف العبػرة فػ   –يدعيه ف  مواجلة طرف  الخصومة ، وقد استقر قضاء الم  مة اإلدارية العليػا 

وصؼ نوع التػدخؿ هػ  ت قيقػه بت ييفػه القػانون  ولػيس بالوصػؼ الػذ  تضػفيه عليػه الخصػـو ، وفػ  
لتػػدخؿ ا لتػػزاـ بالقواعػػد اإلجرائيػػة المقػػررة للتػػدخؿ وا   قضػػ  بعػػدـ جميػػ  األ ػػواؿ يجػػب علػػ  طالػػب ا

  3 17/13/1987ؽ جلسة  1422/03الطعف رقـ  –قبوؿ تدخله   الم  مة اإلدارية العليا 
ومػػف  يػػث إف  قيقػػة الوصػػؼ القػػانون  الصػػ يح لتػػدخؿ  ػػؿ مػػف مدي ػػة اميػػؿ دوس ، تػػامر صػػالح 

ـ عبد الفتاح م مد ، م مد أ مد  سف العجات  ، جيلاف الديف يوسؼ البستان  ، أ مد سيؼ اإلسال



أ مد سػميح شػعباف ، م سػف م مػد عبػد السػيد يسػر ، أ مػد راغػب عبػد السػتار ، خالػد علػ  عمػر ، 
أنه تدخؿ انضمام  للجلة اإلدارية انصرؼ إل  المطالبػة بػذات طلباتلػا فػ  الػدعو   –عادؿ واسيل  

ؿ والموضػوع  و  ينػاؿ مػف هػذا الوصػؼ القػانون  لتػدخللـ والمتمثلة ف  رفػض الػدعو  بشػقيلا العاجػ
 203مػػاورد فػػ  المػػذ رة بأسػػباب تػػدخللـ تػػدخؿ هجػػوم  أو إبػػداؤهـ دفعػػا بعػػدـ دسػػتورية القػػانوف رقػػـ 

ب سػػباف أف  ػػوف المتػػدخؿ طرفػػا تابعػػا لمػػف ينضػػـ إليػػه   ينفػػ   قػػه فػػ  التمسػػؾ ب ػػؿ  1911لسػػنة 
لتمسػػؾ بلػػا ، مػػالـ ي ػػف قػػد أسػػقط  قػػه فػػ  التمسػػؾ بلػػا أو نػػزؿ أنػػواع الػػدفوع التػػ  يملػػؾ هػػذا األخيػػر ا

ذ أبػػد  طلبػػا عارضػػا يضػػيؼ هػػذا الطلػػب إلػػ  صػػفته صػػفة  عنلػػا ولػػو لػػـ يتمسػػؾ بلػػا هػػذا األخيػػر ، وا 
د أ مػػد أبػػو الوفػػا نظريػػة الػػدفوع فػػ  قػػانوف المرافعػػات  3أخػػر  باعتبػػارم متػػدخال تػػدخال اختصػػاميا   أ 

 (  3وما بعدها  72صػػ
إنه قد قاـ فػ  جانػب الخصػـ المتػدخؿ   إسػعاد الػديف يػونس( الصػفة والمصػل ة باعتبارهػا  ومف  يث

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشر ة العربية لانتاج والتوزي  السينمائ    منتجة الفيلـ ( صػفة 
، فاف الم  مة تقض  بقبوؿ تدخللا  –ومصل ة ف  التدخؿ إل  جانب الجلة اإلدارية  خصـ منضـ 

 مػػا قػػاـ بجانػػب  ػػؿ مػػف رجػػاؿ الػػديف المسػػي     مػػرق  عزيػػز ميخائيػػؿ وانطونيػػوس راغػػب غػػال  ، 
مرقوريوس بالميالد سام  صموئيؿ ، ميتاس بالميالد مػوريس نصػر الصػفة والمصػل ة باعتبػارهـ مػف 
لغػػاء التػرخي  الممنػػوح لػػه  المػواطنيف المسػػي يف الػذيف يلػػدفوف مػػف تػدخللـ إلػػ  وقػػؼ عػرض الفػػيلـ وا 

ما وقر فػ  عقيػدتلـ مػف مساسػة ب ػؽ مػف  قػوقلـ الدينيػة وال نسػية وتقضػ  الم  مػة بقبػوؿ تػدخللـ ل
  3لخصـو منضميف إل  جانب المدعيف 

 
ومػػف  يػػػث إف  ػػػال مػػػف مدي ػػػة  إميػػػؿ دوس ، تػػػامر صػػػالح الػػػديف يوسػػػؼ ، أ مػػػد سػػػيؼ اإلسػػػالـ ، 

، خالػد علػ  عمػر ، عػػادؿ م مػد أ مػد  سػف ، م سػف م مػػد عبػد السػيد ، أ مػد راغػب عبػػد السػتار 
قاـ ف  جانبلـ الصفة والمصل ة باعتبارهـ مف المتلميف بالفف السػينمائ  وال ريػات العامػة  –واسلي  

  3فاف الم  مة تقض  بقبوؿ تدخللـ  خصـو منضميف للجلة اإلدارية  –
عل  غيػر ومف  يث إنه عف الدف  المبد  مف ال اضر عف وزير الداخلية بعدـ قبوؿ الدعو  لرفعلا 

 –وزيػر الثقافػة  –فانه ولما  اف القػرار المطعػوف فيػه قػد صػدر عػف المػدع  عليػه األوؿ  –ذ  صفة 
وقد اختصـ ف  الدعو  ، فاف الدف  المبد  مف ال اضػريف عػف وزيػر الداخليػة ي ػوف قائمػا علػ  سػند 

صفة بالنسبة  ص يح مف الواق  والقانوف ، وتقض  الم  مة بعدـ قبوؿ الدعو  لرفعلا عل  غير ذ 
  3لوزير الداخلية 



ومف  يث إنه عف الدف  المبد  مف الخصـ المتدخؿ  اسعاد جماؿ الديف يونس ( بعدـ قبوؿ الدعو  
فػػاف القػػرار اإلدار   مػػا سػػلؼ القػػوؿ هػػو إفصػػاح اإلدارة عػػف إرادتلػػا الملزمػػة  – نتفػػاء القػػرار اإلدار  

د إ ػػداث أثػػر قػػانون  معػػيف متػػ   ػػاف ذلػػؾ مم نػػا بمػػا للػػا مػػف سػػلطة بمقتضػػ  القػػوانيف واللػػوائح بقصػػ
وجائزا و اف الباعػث عليػه انتفػاء مصػل ة عامػة ، وقػد تضػمنت أ  ػاـ القػوانيف المنظمػة للرقابػة علػ  
األشػػػرطة السػػػينمائية والمصػػػنفات الفنيػػػة اختصاصػػػات المجلػػػس األعلػػػ  للثقافػػػة وجلػػػاز الرقابػػػة علػػػ  

ألفالـ والفيديو والمسػر يات وغيػر ذلػؾ و ليػة هػذم الرقابػة المصنفات الفنية وما يشمله مف رقابة عل  ا
  3ت وف فيما يصدر عنلا مف قرارات إدارية تؤثر ف  المرا ز القانونية 

فػاف هػذا الػدف  يغػدو غيػر قػائـ علػ  سػند مػف الواقػ  والقػانوف  –ومف  يث إنه ولما  اف األمر  ػذلؾ 
  3وتقض  الم  مة برفضه 

بد  مف الخصـو المتدخليف إل  جانب الجلة اإلدارية عدا الخصـ إسعاد ومف  يث إنه عف الدف  الم
لتنظػػػػيـ الرقابػػػػة علػػػػ  األشػػػػرطة  1911/ 203بعػػػػدـ دسػػػػتورية القػػػػانوف رقػػػػـ  –جمػػػػاؿ الػػػػديف يػػػػونس 

السينمائية ولو ات الفانوس الس ر  واألغان  والمنولوجات واإلسطوانات وأشرطة التسجيؿ الصوت  ، 
اإلشارة إل  أف قضاء الم  مة الدستورية العليػا مسػتقر علػ  أف إسػناد الرقابػة فانه يلـز بادئ ذ  بدء 

إلػػػ  الم  مػػػة الدسػػػتورية العليػػػا  يتػػػوخ  الفصػػػؿ فػػػ  خصػػػومة قضػػػائية ت ػػػوف فيلػػػا المصػػػل ة نظريػػػة 
صػػػػرفه  تلػػػػؾ التػػػػ  تتػػػػوخ  تقريػػػػر   ػػػػـ الدسػػػػتور مجػػػػردا فػػػػ  موضػػػػوع معػػػػيف ألغػػػػراض أ اديميػػػػة أو 

مػػـ مثاليػػة يرجػػ  تثبيتلػػا ، والخصػػومة الدسػػتورية خصػػومة عينيػػة بطبيعتلػػا أيدولوجيػػة أو دفاعػػا عػػف ق
ذلػػؾ أف قواملػػا مقابلػػة النصػػو  القانونيػػة بنصػػو  الدسػػتور ت ريػػا لتطابقلػػا معلػػا إعػػالء للشػػرعية 
الدستورية ، وقد استقر قضاء الم  مة الدستورية العليا عل  أنه مف المقػرر أف الػدف  بعػدـ الدسػتورية 

يػػػة م  مػػػة الموضػػػوع لتقػػػدر جديتػػػه إ  إذا ورد علػػػ  نػػػ  أو نصػػػو  بػػػذاتلا عينلػػػا  يسػػػتنلض و 
المدع  و ددها باعتبارهػا نظامػا لدفعػة متضػمنا ت ديػد أبعػادم  ػ  ت يػؿ م  مػة الموضػوع يقرهػا فػ  
النصو  المطعوف عليلا لتقدير جدية المطاعف الموجلة إليلا مف وجلة نظر أولية   تسبر أغوارها 

  3منبئة عل   لمة فاصلة ف  شأف اتفاقلا م  أ  اـ الدستور أو خروجلا عليه و  تعتبر 
 (  6/4/1990ؽ جلسة  10لسنة  23الدعو  رقـ  –  الم  مة الدستورية العليا 

الػوارد فػ  ختاملػا الػدف  المبػد  مػف الخصػوـ المتضػمف إلػ  جانػب  –ومف  يث إف صػ يفة التػدخؿ 
والت   203/1911ت ديد قاط  للنصو  الواردة ف  القانوف رقـ الجلة اإلدارية قد جاءت خالية مف 

مػػف الدسػػتور ، فػػاف هػػذا الػػدف  يغػػدو مجلػػال ، علػػ  وجػػه ي جػػب  29،  27تخػػالؼ  ػػؿ مػػف المػػادتيف 



عف هذم الم  مة تقػدير مػد  جديتػه مػف عدمػه ب سػباف أف جديػة الػدف    ت ػوف إ  بعػد إبدائػه غيػر 
  3 ثه مبلـ واضح القصد مستوفيا شرائط ب

فػػػاف الػػػدف  المبػػػد  مػػػف الخصػػػـو  –وفػػػ  ضػػػوء مػػػا تقػػػدـ  –ومػػػف  يػػػث إنػػػه ولمػػػا  ػػػاف األمػػػر  ػػػذلؾ 
ي ػوف قػائـ علػ  سػند يبػررم ، وتقضػ  الم  مػة  – 203/1911المتدخليف بعدـ دستورية القػانوف رقػـ 

  3برفضه لورودم مبلما دوف ت ديد للنصو  المطعوف بعدـ دستوريتلا 
فػاف الم  مػة تقضػ  بقبوللػا  –ستوفت سائر أوضاعلا الشػ لية واإلجرائيػة ومف  يث إف الدعو  قد ا

  3ش ال 
( مػف القػانوف 29فاف قضاء هذم الم  مة ف  ضوء   ػـ المػادة   –ومف  يث إنه عف الشؽ العاجؿ 

بشػػأف مجلػػس الدولػػة قػػد اسػػتقر علػػ  أنػػه يلػػـز لطلػػب وقػػؼ تنفيػػذ القػػرار تػػوافر ر نػػيف  1974/ 27رقػػـ 
  3مجتمعيف 

  3للما س أف يستند الطلب إل  أسباب جدية أو 
  3وثانيلما س أف يترتب عل  تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدار لا 

 ( مف دستور جملورية مصر العربية تن  عل  س 0ومف  يث إنه عف ر ف الجدية فاف المادة  
وف الو ػدة   السيادة للشعب ، وهػو مصػدر السػلطات ، ويمػارس الشػعب هػذم السػيادة وي ميلػا ، ويصػ

  3الوطنية عل  الوجه المبيف بالدستور 
 ( عل  أف س 23وتن  المادة  

  المواطنوف لد  القانوف سواء ، وهـ متساووف ف  ال قوؽ والواجبات العامة،   تمييز بينلـ ف  ذلؾ 
  3بسبب الجنس أو األصؿ أو اللغة أو الديف أوالعقيدة 

 ( مف الدستور عل  أف س 26وتن  المادة  
  3  ت فؿ الدولة  رية العقيدة و رية ممارسته الشعائر الدينية   

 ( مف مف الدستور عل  أف س 27وتن  المادة  
   ريػػة الػػرأ  م فولػػة ، ول ػػؿ إنسػػاف التعبيػػر عػػف رأيػػه ونشػػرم بػػالقوؿ أو ال تابػػة أو التصػػوير أو غيػػر 

  3بناء ضماف لسالمة البناء الوطن  ذلؾ مف وسائؿ التعبير ف   دود القانوف ، والنقد الذات  والنقد ال
 ( مف الدستور عل  أف س 29و ما تقض  المادة  

  ت فؿ الدولة للمواطنيف  رية الب ث العلم  واإلبداع األدب  والفن  والثقاف  ، وتوفر وسائؿ التشجي  
  3الالزمة لت قيؽ ذلؾ   

 ( مف الدستور عل  أف س 62وتن  المادة  



   3سيادة القانوف أساس ال  ـ ف  الدولة     
( مػػػف العلػػػد الػػػدول  الخػػػا  بػػػال قوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية المعتمػػػد لقػػػرار الجمعيػػػة 18وتػػػن  المػػػادة  

 عل  أف س  16/14/1966العامة لسمـ المت دة المؤرخ 
  3  ل ؿ إنساف  ؽ ف   رية الف ر والوجداف والديف   

 شار إليه عل  أف س ( مف العلد الم19وتن  المادة  
  3ل ؿ إنساف  ؽ ف  اعتناؽ أراء دوف مضايقة  – 1
ل ػػػػؿ إنسػػػػاف  ػػػػؽ فػػػػ   ريػػػػة التعبيػػػػر ويشػػػػمؿ هػػػػذا ال ػػػػؽ  ريتػػػػه فػػػػ  التمػػػػاس تختلػػػػؼ ضػػػػروب  – 4

المعلومػػات واألف ػػار وتلقيلػػا ونقللػػا إلػػ  اآلخػػريف دونمػػا اعتبػػار لل ػػدود سػػواء علػػ  شػػ ؿ م تػػوب أو 
  3وسيلة أخر  تختارها  مطبوع أو ف  قالب فن  أو بأية

 
( مػػف هػػذم المػػادة واجبػػات ومسػػئوليات 4تسػػتتب  ممارسػػته ال قػػوؽ المنصػػو  عليلػػا فػػ  الفقػػرة   – 0

خاصة ، وعل  ذلؾ يجوز إخضاعلا لبعض القيود ول ػف شػريطه أف ت ػوف م ػددة بػن  القػانوف وأف 
  3ت وف ضرورية 

  3 قوؽ اآلخريف أوسمعتلـ 
 نظاـ العاـ أو الص ة العامة أو اآلداب العامة   ل ماية األمف القوم  أو ال

لتنظػػيـ الرقابػػة علػػ  األشػػرطة السػػينمائية ولو ػػات  1911/ 203( مػػف القػػانوف رقػػـ 1وتػػن  المػػادة  
 الفانونس الس ر  واألغان  والمسر يات والمنلوجات وأشرطة التسجيؿ الصوت  عل  أف 

ونس السػ ر  والمسػر يات والمنولوجػات واألغػان    تخض  للرقابػة األشػرطة السػينمائية ولو ػات الفػان
واألشػػرطة الصػػوتية واإلسػػطوانات أو مػػا يماثللػػا وذلػػؾ بقصػػد  مايػػة اآلداب العامػػة والم افظػػة علػػ  

  3األمف والنظاـ العاـ ومصالح الدولة العليا 
 (  أو  333( مػف القػانوف سػالؼ الػذ ر علػ  أف    يجػوز بغيػر تػرخي  مػف وزارة 4وتن  المادة  

33333  
  33333  ثانيا (   
  3  ثالثا ( عرض األشرطة السينمائية أو لو ات الفانونس الس ر  أو ما يماثللا ف  م اف عاـ  

بانشاء وتنظيـ المجلس األعل  للثقافة  198/  113( مف قرار رئيس الجملورية رقـ 7وتن  المادة  
 عل  أف 

  333ي وف للمجلس األعل  للثقافة أمانه عامة 



 وتعمؿ بصفة خاصة عل  س 333333333333333333333333333
1-3333  
  3تنفيذ  أعماؿ الرقابة عل  المصنفات الفنية  -4

333333333333333333333    
ومػػف  يػػػث إف المسػػػتفاد ممػػػا تقػػدـ أف الدسػػػتور المصػػػر  مسػػػايرا فػػ  ذلػػػؾ ا تفاقيػػػات الدوليػػػة المقػػػررة 

الػػػرأ  بمدلولػػػه العػػػاـ وفػػػ  مجا تػػػه المختلفػػػة السياسػػػية  ل قػػػوؽ اإلنسػػػاف قػػػد  فػػػؿ  ريػػػة التعبيػػػر عػػػف
واإلقتصػػػادية واإلجتماعيػػػة ومػػػا يتفػػػرع عػػػف هػػػذم ال ريػػػة مػػػف  قػػػوؽ علػػػ  رأسػػػلا  ػػػؽ النقػػػد للظػػػواهر 
والمتغيرات الت  يمر بلا المجتم  وباعتبارم ضرورة  زمة للسلوؾ المنضبط ف  الػدوؿ الديمقراطيػة و  

ه ، و ؽ الفرد ف  التعبير عف ما يرام  زما لممارسة  قه الدسػتور    يقوـ أ  تنظيـ ديمقراط  إ  ب
يػرتبط مػػف  يػػث تقريػػرم وواجػػب الػػتم ف منػػه بقيمػػة هػذا الػػرأ  أو مػػد  تمشػػيه مػػ  ا تجػػام العػػاـ للدولػػة 
هدارا للقيمػة الدسػتورية ل ريػة التعبيػر الػذ  يػدور فػ  فل لػا معصػوما مػف  وا    اف خطرا غير مباح وا 

  3أو قيود إ  تلؾ الت  تفرزها تقاليد المجتم  وقيمه وثوابته  ثمة أغالؿ
ينصػػرؼ إلػػ   ػػؿ مختلػػؼ عػػف المػػألوؼ مػػف األمػػور ،  –فػػ  مسػػتقر القػػوؿ  –ومػػف  يػػث إف اإلبػػداع 

ول وف ا ختالؼ سمته فاف اإلتفاؽ عليه يغدو مست يال ، وهو بصورم المختلفة  ؽ مف ال قوؽ الت  
وأوجب عل  الدولة  فالتلا عل  وجػه ي قػؽ  مايتلػا المتمثلػة  –نصا  – ر  الدستور عل  تقريرها 

فػػ   ونلػػا أداة التقػػدـ والنمػػو فػػ   افػػة المجػػا ت ، وصػػوف اإلبػػداع السػػينمائي و مايتػػه باعتبػػارم أ ػػد 
   يستقيـ أمرة أو يستو  عل  ص يح مقصدم إ  بتقييمه  –صور اإلبداع 

لػا المختلفػة وسػيلة مػف وسػائؿ التنػوير ب ػؿ ف ػر جديػد يجلػ  ف  إطار  ونػه عمػال فنيػا والسػينما بأدوات
ماض لـ يفاخر ويرسـ خطوطا لمستقبؿ  سبما يتخيله المبػدع بػال  ػدود إ  رقابػة ذاتيػة مػف القػائميف 
عل  هذا ال ؽ يقدروف أطرها بما   ي د مف طاقات المبػدع و  يمنػ  طػرح األف ػار واإلبػداعات علػ  

 3الفلا لي وف  للـ  ؽ الرفض والقبوؿ ف  إطار إ تراـ ف ر  متبادؿ المتلقيف م  تباينلا واخت
ومػػف  يػػث أف جػػؿ األعمػػاؿ الفنيػػة والسػػينمائية علػػ  وجػػه الخصػػو  قػػد تناولػػت الواقػػ  اإلجتمػػاع  
لسسػػر المصػػرية بالنقػػد تصػػري ا وتلمي ػػا ، و شػػفت عػػف واقػػ  العالقػػات اإلجتماعيػػة للشػػعب المصػػر  

  وجه أ ػد  قيقػة  مػرار فيلػا اسػتقرت فػ  وجػداف   الشػعب تمثلػت فػ  مف المسلميف والمسي ييف عل
أف ا نتمػػاء المصػػر  و ػػؽ المواطنػػة  تيػػة ا رتبػػاط بػػاألرض تعانقػػت عليلػػا فػػ  تنػػاغـ واضػػح مػػ ذف 
المساجد وأجراس ال نائس ارتوت بػدماء المسػلـ ممزوجػة بػدماء المسػي   فػ  و ػدة وطنيػة  يفػت مػف 

قو ت الفتنة الطائفية أو عنصر  األمة أو األقليات ،  ما  يناؿ مف قدرها عقيدها وجذورها الراسخة م



تبػػادؿ عمػػؿ فنػػ  ألسػػرة مسػػي ية تتفػػؽ أو تختلػػؼ مػػ  طريقػػة معالجتػػه لمشػػا ؿ األسػػرة وعالقتلػػا مػػ  
  3غيرها سواء مف المسلميف أو المسي ييف بطوائفلـ المختلفة 

أف فػيلـ  –الفصؿ ف  الشؽ العاجؿ مف الػدعو  وف   دود  –ومف  يث إف البيف مف ظاهر األوراؽ 
يتعػػرض لتفصػػيالت ال يػػاة اليوميػػة ألسػػرة مسػػي ية مصػػرية تقػػيـ فػػ  أ ػػد األ يػػاء  –ب ػػب السػػينما  –

الشعبية      شبرا  ( ف  منتصؼ السػتينات علػ  خلفيػة مػف ظػالؿ األ ػداث السياسػية واإلجتماعيػة 
ولػػػػ  للفػػػػيلـ والتػػػػ  تضػػػػمنت استعراضػػػػا للم ػػػػاف التػػػػ  شػػػػلدتلا الػػػػبالد ، ويعػػػػد اسػػػػتعراض المشػػػػاهد األ

وشػػخو  العمػػؿ الفنػػ  يخػػرج المشػػاهد العػػاد  مػػف نطػػاؽ تنػػاوؿ أسػػرة مسػػي ية مصػػرية متوسػػطة إلػػ  
ا ستغراؽ ف  مشا ؿ األسرة المصرية عل  وجه العموـ والت  تتوا د وتتماثؿ ف  ظروفلا اإلجتماعية 

  3واإلقتصادية 
تعػرض ألب متزمػت يمػارس سػلطة أبويػة ، وأـ ت ػاوؿ التوفيػؽ بػيف جمػوح واألسرة الت  تناوللا الفيلـ ت

سلطة األب ورغبات األبناء و ماللـ ف  غػد مختلػؼ ، أمػا المشػاهد المتخصػ  فيػر  فػ  الفػيلـ قيمػة 
إجتماعيػػة وسياسػػية بغػػض النظػػر  ػػذلؾ عػػف ديانػػة أو طائفػػة شخوصػػية ، فػػاألب المتزمػػت يرمػػز إلػػ  

والتػ  تقػؼ أمػاـ  ػؿ تقػدـ وتطػور ، واإلبػف الصػغير يمثػؿ جيػؿ نشػأ  السلطة الضاغطة عل  ال ريػات
ف  ظؿ هذا التزمت يب ث عف الت رر متمردا عل   ؿ قديـ متخذا مف أ د  قوقػه األساسػية والرغبػة 
فػػ  إشػػباع  بػػه للسػػينما وسػػيلة للنقػػد واإلعتػػراض بمػػا يلقيػػه مػػف أسػػئلة واستفسػػارات فطريػػة  ػػوؿ واقػػ  

وقػػؼ أمػػاـ ال صػػوؿ عليػػه  لػػوؿ سػػلطة م ػػؿ أخػػر  ليظػػؿ الفػػراغ قائمػػا بػػيف  يريػػدم ومسػػتقبؿ يأملػػه 
السلطة والرغبة ف  الت رر ، وهذا األمر يمثؿ قمة اإلبداع الفن  ومقصد صناع الفيلـ مسػتخدما  افػة 

خراج ي قؽ غاية العمؿ الفن  ومقصدم     3أدوات السينما مف سيناريو م  ـ وتصوير وتمثيؿ وا 
 ػػؿ مػػف المػػدعيف والخصػػـو المتػػدخليف إلػػ  جػػانبلـ مػػف إعتراضػػات ومطػػاعف ومػػف  يػػث إف مػػا وجػػه 

 ػوؿ الفػػيلـ الصػػادر شػػأنه القػػرار المطعػػوف فيػػه تن سػر فػػ  بعػػض المشػػاهد داخػػؿ ال نيسػػة بػػيف شػػقيقة 
هانة رجؿ الديف وترديد بعض األلفػاظ داخػؿ ال نيسػة وبعػض األقػواؿ التػ  وردت علػ   البطلة و خر وا 

اإلبف   نعيـ ( واأللفػاظ التػ  صػدرت عػف والػدة البطلػة   الجػدة ( ، والم  مػة لساف األب   عدل  ( و 
سػػػػتلدافا لمراقبػػػػة  – نػػػػزاؿ   ػػػػـ القػػػػانوف علػػػػ  القػػػػرار المطعػػػػوف فيػػػػه وا  فػػػػ   سػػػػـ هػػػػذم ا عتراضػػػػات وا 

 مشروعيته وسالمته تستلد  باألمور اآلتية س 
أنه يتعيف عل  المدعيف وغيرهـ مف رجػاؿ الػديف النظػر إلػ  الشػريط السػينمائ  بمقيػاس العمػؿ  –أو  

الفن  وليس بمقياس أساسه لمضاهاة لطقوس أداء العبادة داخؿ ال نائس والقدسية المفترضة ألسػرارها 
ذ ول ػػف ، و  خػالؼ علػ  أف ا عتػداء علػ  رجػؿ ال نيسػة أثنػاء أداء مراسػـ الػزواج مظلػر سػلب  وشػا



ي مؿ الفيلـ بشأف هذم الواقعة مضمونا يل ظه  ثيػر مػف المشػاهديف يتمثػؿ فػ  الػدور اإليجػاب  لرجػؿ 
الػػػديف المسػػػي   الػػػذ   ػػػر  علػػػ  القيػػػاـ بػػػدورم الػػػدين  واإلجتمػػػاع  باتمػػػاـ الػػػزواج المقػػػدس داخػػػؿ 

  3ال نيسة والتوفيؽ بيف المتنازعيف وهو دور ت ر  ال نيسة المصرية عل  القياـ به 
 ما أسػلفنا وهػ   –ثانيا س   خالؼ عل  أف تزمت بطؿ الفيلـ  الة واقعية وموجودة  ف   ؿ األدياف 

تنصػػرؼ إلػػ  المغػػا ة فػػ  التػػديف بمػػا يتنػػاف  مػػ  العقائػػد السػػماوية السػػم ة ومنلػػا الديانػػة المسػػي ية ، 
للػا ، وقػد اتصػؼ ووجود هذم ال ا ت فػ  مجتمػ  مػا يسػتدع  لػزوـ طر لػا فػ  األعمػاؿ الفنيػة نقػدا 

الفػػيلـ ال قيقػػة وا عتػػداؿ بمػػا ورد علػػ  لسػػاف البطػػؿ فػػ  أ ػػد المشػػاهد مقػػدما أنػػه     يعػػرؼ اهلل جيػػدا 
نما يعرؼ شوية أوامر ونواه  وفرائض  وهو ما يقط  بػأف األب   بطػؿ الفػيلـ ( قػد  333333  33وا 

  3استشعر خطأ تزمته وأثرم عل  عالقته م  أفراد أسرته والمجتم   
ثالثا س األلفاظ الت  وردت عل  لساف اإلبف   نعيـ (   يمثؿ خروجا عل  القيـ والتقاليد الدينيػة وتبػدو 
مقبولػػة فػػ  إطػػار الػػدور المرسػػـو للطفػػؿ فػػ  العمػػؿ الفنػػ  مػػف نا يػػة ولصػػدورها عػػف طفػػؿ صػػغير فػػ  

وتصػػرفات  دور الت ػػويف العقلػػ  والنفسػػ  ومر لػػة ا ستفسػػار والشػػؾ  ػػوؿ مػػا يجػػر   ولػػه مػػف وقػػائ 
  3يراها مقيدة ل ريته وانطالقه ورغبته ف  المعرفة والفلـ 

رابعػػػا س األلفػػػاظ التػػػ  صػػػدرت عػػػف  الجػػػدة ( وغيرهػػػا تتناسػػػب مػػػ  ظػػػروؼ المجتمػػػ  والبيئػػػة التػػػ  تػػػـ 
تصوير العمؿ الفن  فيلا ، وه    تنفػ  عػف هػذم البيئػة أصػالة ت مػؿ عبػؽ تػاريس مصػر بمػا ت ويػه  

برعاية ا بف الصغير ، وم  ذلؾ  –فرادها ، وقياـ األـ بمساعدة ا بنة العاملة مف ارتباط أسر  بيف أ
فػػاف الجلػػة الرقابيػػة قػػد  رصػػت علػػ  تخفيػػؼ  ػػدة األلفػػاظ الخارجػػة واللقػػاء بػػيف الفتػػاة والفتػػ  فػػ   –

ال نيسػػة علػػ  الوجػػه المبػػيف بػػأوراؽ الػػدعو  وذلػػؾ بتصػػويرم فػػ  أعلػػ  بػػرج ال نيسػػة وبػػيف فتػػ  وفتػػام 
بعد ذلؾ بالزواج المقدس  ما أف واقعة التبوؿ مف الطفػؿ   نعػيـ ( فانػه فضػال علػ    الرمػز (  ارتبطا

ف  الواقعة فاف  دوثلا ف  م اف مخصو  إلقامة المأتـ واألفراح بعيدا عػف قاعػة ال نيسػة وقدسػيتلا 
3   

يلـ بأنػه     خامسلا س أف ما ورد بمػذ رات دفػاع  ػؿ مػف المػدعيف والخصػـو المتػدخليف مػف اتلػاـ للفػ
يعدو أف ي وف فيلما جنسيا (   يصادؼ واق  مشاهدة الفيلـ وما ي مله مف أف ارواتجاهات جديدة ف  

وتػػػدور مجمػػػؿ مشػػاهدم فػػػ  إطػػار العمػػػؿ الفنػػ  المسػػػموح بػػػه  –السػػينما المصػػػرية سػػبؽ اإلشػػػارة إليلػػا 
مصػنؼ مػف م ػذوفات فضال عما أنزلتػه علػ  ال –خاصة وأف الرقابة قد صر ت بعرضه لل بار فقط 

،  مػػا   يمثػػؿ الفػػيلـ انتصػػارا لطائفػػة مسػػي ية علػػ  أخػػر  أو نػػيال مػػف ال نيسػػة األرثوزو سػػية التػػػ  



اسػػتقر دورهػػػا فػػ  وجػػػداف الشػػػعب المصػػر    مسػػػلميف ومسػػي ييف ( لػػػدورها الرائػػػد فػػ   افػػػة مجػػػا ت 
  33العمؿ اإلجتماع  والدين  والتنوير  
بعد ب ث  افة األراء التػ   واهػا ملػؼ الػدعو  وألبسػلا  –لم  مة ومف  يث أنه قد استقر ف  يقيف ا

أف و ػػدة الخلػػؽ وو ػػدة الخػػالؽ وشػػعار المصػػرييف  -خصػػوملا ثػػوب الفػػف  ينػػا وثػػوب الػػديف أ يانػػا س 
الخالػػد   الػػديف هلل والػػوطف للجميػػ  ( وعلػػ  أسػػاس  قيقػػة ثابتػػة مفادهػػا أف ثػػراء مصػػر وقوتلػػا رهػػيف 

 أمريف مجتمعيف س 
س تسػػامح دينػػ  يصػػقله ويدعمػػه تػػاريس وا ػػد لشػػعب وا ػػد يػػؤمف إيمانػػا   ػػدود لػػه أف دعػػاو  أوللمػػا 

الفرقػػػة والفتنػػػة والطائفيػػػة هػػػ  ملػػػاترات سياسػػػية أو دينيػػػة   تنػػػاؿ مػػػف و ػػػدة وطنيػػػة  ػػػر  الدسػػػتور 
  3المصر  عل  صونلا وتدعيملا  أ د المقومات األساسية للمجتم  

وقػػػدرة مف ريػػػه و تابػػػه وأدبائػػػه علػػػ  صػػػوغ ال يػػػاة ا جتماعيػػػة  وثانيلمػػػا س عبقريػػػة اإلنسػػػاف المصػػػر 
والسياسػػػية واإلقتصػػػادية داخػػػؿ مصػػػر وخارجلػػػا وفػػػ   افػػػة الم افػػػؿ الدوليػػػة عنػػػد تم يػػػنلـ مػػػف القيػػػاـ 
بدورهـ ف  إطار مفلوـ   يغيب يتمثؿ فػ  أف ال ريػة المسػئولة هػ  دواء الفتنػة الطائفيػة وأنػه قػد أقػؿ 

رأ  و جػػػب الف ػػػر وتػػػرويج فقػػػر الف ػػػر واألديػػػاف والعقائػػػد السػػػماوية تػػػدعـ إلػػػ  غيػػػر رجعػػػة مصػػػادرة الػػػ
وترس   رية الف ر واإلبداع طالما   يناؿ مف أصوللا الثابتة ومبادئلا الراسخة والم  مة وه  تبسػط 
علػػػ  المنازعػػػة الماثلػػػة ميػػػزاف العػػػدؿ مسػػػتندم إلػػػ  قػػػيـ هػػػذا المجتمػػػ  وتقاليػػػدم وتأ ػػػد  ضػػػارته وميراثػػػه 

ف تجػػػػاوزت الف ػػػػر  وا لفنػػػػ  واألدبػػػػ  تؤ ػػػػد علػػػػ  لػػػػزوـ أف يتػػػػنفس الشػػػػعب ومف ريػػػػه  ريػػػػة التعبيػػػػر وا 
ممارسػػتلـ  ػػد المػػألوؼ طالمػػا  ػػاف هػػذا التجػػاوز   ينػػاؿ مػػف ثوابػػت األمػػة وعقيػػدتلا ومسػػتلدفا  شػػؼ 
وتص يح الواق  اإلجتماع  أو السياس  للمجتم  لي وف هذا النلج دستور اإلصالح والتطور ف  ظؿ 

به العالـ مف متغيرات ت تاج إل  است شاؼ المستقبؿ و فاقه ف  إطار مف زخـ الماض  يأ د ما يموج 
  3 ضارته وسابؽ إبداعاته 

فػاف القػرار المطعػوف فيػه فيمػا تضػمنه مػف التػرخي  بعػرض  –ومف  يث إنه ولما  ػاف األمػر  ػذلؾ 
وأف الفػػيلـ قػػد صػػرح  – فػيلـ   ب ػػب السػػينما ( قػد صػػدر ب سػػب الظػػاهر متفقػا وأ  ػػاـ القػػانوف خاصػة

بعرضه   لل بار فقط ( ف  ضوء مػا انتلػت إليػه اللجنػة العليػا مػف مال ظػات وردت فػ  تقريػر اللجنػة 
و  ي ػاج علػ  ذلػؾ مػا  وتػه مػذ رة دفػاع المػدعيف الختاميػة مػف أف الرقابػة  –المرفؽ بػأوراؽ الػدعو  

   فػ  الرقابػة أو رفػض عرضػه عل  المصنفات الفنية سػبؽ أف رفضػت الفػيلـ لوجػود العنصػر المسػي
ف  ملرجاف القاهرة السينمائ  ب سباف أف الفيلـ الصادر بشأنه القرار المطعوف فيه  يخرج عػف  ونػه 
عمػال فنيػا واجػب تقييمػه فػ  إطػار أف ا خػػتالؼ أو ا تفػاؽ معػه   ي ػوف إ  مػف منظػور فنػػ  ، وأف 



ئفلـ   يمثػؿ خروجػا علػ  النظػاـ العػاـ أو طرح أمور تتعلؽ بالمسي ييف المصرييف ملما اختلفت طػوا
األمػف العػػاـ باعتبػارهـ جػػزء مػف نسػػيج الشػعب المصػػر  الوا ػد شػػارؾ بعضػلـ بابداعػػه الفنػ  واألدبػػ  
ف  استبياف العالقات ا جتماعية للمصرييف مسلميف ومسي ييف عل  هد  القاسـ المشترؾ بيف الديف 

  3م بة واإلخاء اإلسالم  والمسي   والمتمثؿ ف  التسامح وال
 مػا  –ومف  يث إف طلب المدعيف وقؼ تنفيذ القرار المطعوف فيه قد افتقد السبب الجد  المبػرر لػه 

  3  توجد ثمة خاصة لب ث ر ف ا ستعجاؿ لعدـ جدوام 
  3مرافعات  182ومف  يث إف مف يخسر الدعو  يلـز بمصروفاتلا عمال ب  ـ المادة 

 ــــبابفمهـــــــــــذه األســــــ
 حكمت المحكمة :  
أو  س برفض الدف  المبد  مف الخصـ المتدخؿ تدخال إنضماميا إل  الجلة اإلداريػة   إسعاد جمػاؿ   

 3الديف يونس ( بعدـ اختصا  الم  مة و ئيا بنظر الدعو  وباختصاصلا 
يػوس بػالميالد ثانيا س بقبوؿ تدخؿ  ؿ مف   مرق  عزيز ميخائيؿ وأنطونيوس راغػب غػال  ، مرقر    

سػام  صػموئيؿ ، متيػاس بػالميالد مػوريس نصػر    خصػـو  منضػميف للمػدعيف ، وبقبػوؿ تػدخؿ  ػػؿ 
مػػػف   إسػػػعاد جمػػػاؿ الػػػديف يػػػونس ، مدي ػػػه أمػػػؿ دوس ، تػػػامر صػػػالح الػػػديف يوسػػػؼ ، أ مػػػد سػػػيؼ 
اإلسالـ ، م مد أ مد  سف ، م سف م مد عبد السيد ، أ مد راغػب عبػد السػتار ، خالػد علػ  عمػر 

   3عادؿ واسليف (  خصـو منضميف للجلة اإلدارية وذلؾ عل  الوجه المبيف باألسباب ، 
  3ثالثا س بعدـ قبوؿ الدعو  لرفعلا عل  غير ذ  صفة بالنسبة لوزير الداخلية 

رابعػػا س رفػػض الػػدف  المبػػد  مػػف الخصػػـ المتػػدخؿ   إسػػعاد جمػػاؿ الػػديف يػػونس ( بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعو  
  ، ورفػػض الػػدف   المبػػد  مػػف بػػاق  الخصػػـو المتػػدخليف إلػػ  جانػػب جلػػة اإلدارة  نتفػػاء القػػرار اإلدار 

عل  الوجه المبيف باألسباب ، وبقبوؿ الدعو  ش ال وبػرفض  203/1911بعدـ دستورية القانوف رقـ 
طلب المدعيف وقؼ تنفيذ القرار المطعوف فيه وألزمتلـ بمصروفاته ، وأمرت با الة الدعو  إلػ  هيئػة 

 ولة إلعداد تقرير بالرأ  القانون  ف  طلب اإللغاء . مفوض  الد
 


