
 

 

 

 المبادرة مشروعات

 صالح الدستورإ

  مصر عنوارات ح

 
 

 

 

 

 دستور ال يؤسس للمساءلة والرقابة
 

به  شاع منذ اعالن لجنة الخمسين لمشروع الدستور الجديد نبرة احتفالية وواثقة عن ااإلنجاز الذي قامت

نظرا للسياق شديد التعقيد الذي عملت حمايه سيادة الدولة المصرية. وو من حيث ترسيخ الديموقراطية 

ة إنتقال الق مرحلساس ضروري إلطأمشروع الدستور ك ىلخمسين في إطاره، انصب النقاش عللجنة ا

المكونة للدستور تم إغفال مناقشة المواد دولة القانون, وو حترام التعددية ا ىديموقراطي أكثر قدرة عل

دعما صالح التصويت بنعم حماية للوطن وإما ضده والتعبئة لو ستقطاب الكلي إما معه الجديد لصالح اال

 لالستقرار.

طة مشتركه لتقييم النص نق ىعقل، حاول باحثان هنا التركيز علوإزاء الغياب النسبي لنقاش دستوري مت

مشروع الدستور  أي حد يسمح  ىالمساءلة" كمعيار مشترك لقياس الأختارا زاوية " آليات المعروض و

بتمكين اإلرادة الشعبية من رقابة ومساءلة ومحاسبة أجهزة الدولة المختلفة سواء عبر الممثلين التشريعيين 

عبي في الميادين. فجاء المقال أو مبدأ الرقابة المتبادلة بين مؤسسات الدولة و عبر الحشد الشالمنتخبين 

رقابة و مساءلة  ىلإلستفتاء فيما يتعلق بالقدرة علول ليغطي النقاط المفتقدة في النص المطروح األ

تبني  ىلمترتبة علأهتم المقال الثاني بمناقشة اآلثار او الشرطة المصرية و مؤسستي القوات المسلحة 

يناته و معايير فعاليته مشروع الدستور مفهوم "إستقالل القضاء" عوضا عن االهتمام بحيدته وشفافية تعي

 سسي مسؤول عن إقرار وتنفيذ العدل لكافة المواطنين.كنظام مؤ

ور هنا، تهتم مبادرة اإلصالح العربي بطرح سؤال محوري غاب عن معظم السجاالت المتعلقة بالدست

أي حد يمكن ان يؤسس النص الدستوري لمسار ديموقراطي يصون حق المواطنين  ىالجديد و هو إل

 وعبر اي نوع من اآلليات؟  المساءلة و المراقبة وممثليهم ومنظماتهم المدنية في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كانون الثاني/يناير

  1024   



2 

 

 

 ٣١٠٢العالقات المدنية العسكرية ووضع المؤسسة األمنية فى مسودة دستور 
 

 د. أحمد عبد ربه

 

 ٣١٠٢تهدف هذه المقالة إلى رصد تطور وضع العالقات المدنية العسكرية فى مصر فى مسودة دستور 

معظم دراسات التحول وذلك ألهمية وضع هذه العالقة فى أى دولة تتوق إلى الديموقراطية، ذلك أن 

الديموقراطى تربط بين القدرة على إحداث سيطرة مدنية على عملية صنع القرار و  تجنيد النخب واألمن 

الداخلى والخارجى فضال عن وضع المؤسسة العسكرية تحت سيطرة مدنية وبين القدرة على التحول 

ية العسكرية ومايشتمله من وضع الديموقراطى. هذا واليخفى على القارئ أن موضوع العالقات المدن

المؤسسة العسكرية يمثل أحد الموضوعات الساخنة والجدلية منذ اسقاط مبارك فى الحادى عشر من 

فبراير الماضى وتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة مسؤلية إدارة شؤون البالد وماصاحب تلك الفترة 

النقالب عليها. كذلك تناقش الورقة فى قسمها الثانى من عنف سياسى واتهامات متبادلة بخيانة الثورة أو ا

وضع المؤسسة األمنية )الشرطية( فى مسودة الدستور لقياس مدى انتصارها للحقوق والحريات المدنية 

فى مواجهة جهاز الداخلية المصرى الذى ارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة لحقوق االنسان فى مصرمما 

 من يناير. عجل بوقوع ثورة الخامس والعشرون

وتقوم الورقة فى قسمها األول على مناقشة مختصرة لطبيعة الدولة المدنية فى مصر من خالل مقارنة 

تطور عالقة المؤسسة العسكرية بالمدنيين والحياة السياسية من خالل رصد أربع نقاط رئيسية على النحو 

( التشريعات الخاصة بالمؤسسة ٣( تعيين وزير الدفاع وقادة وموظفى المؤسسة العسكرية، )٠التالى )

 ( إعالن حالة الحرب.٤( القضاء العسكرى واختصاصته، )٢العسكرية وميزانيتها، )

كما تقوم فى قسمها الثانى بمناقشة أهم المواد المتعلقة بالمؤسسة األمنية فى مقابل الحقوق والحريات 

 المدنية وال سيما الحق فى التظاهر. 

 ٠٧٩٠مع استدعاء دستور  ٣١٠٢بنظيرتها فى  ٣١٠٢لى مقارنة نسخة . وتقوم الورقة باألساس ع

 للكشف عن تطور تلك العالقة فى دساتير مصر المختلفة بحثا عن حقيقة مدنية الدولة فى مصر. 

 

 القسم األول ) العالقات المدنية العسكرية(
 

 .أوال:مدنية الدولة المصرية )نظرة على الديباجة(
طرأ عليها تطور هام فيما يتعلق بمدنية الدولة، فرغم أن ديباجة  ٣١٠٢ة دستور يالحظ أن ديباجة مسود  

لم تشر صراحة إلى لفظة "مدنية الدولة" إال أنها جاءت بمبدأ فى غاية األهمية وهو ذلك  ٣١٠٣دستور 

ما  المتعلق بعدم تدخل المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسى حينما نصت الديباجة فى مبدأها الثامن على

الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة التتدخل فى الشأن يلى " 

فى ديباجتها لم تكتفى فقط بحذف هذا المبدأ الهام  ٣١٠٢" ، إال أن نسخة السياسى، وهى درع البالد الواقى

غير مستساغة حينما ذيلت الصفحة والذى يرسخ وبحق لمدنية الدولة، ولكنها جاءت أيضا بعبارة غريبة و

نحن األن نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة الخامسة من النسخة الرسمية بعبارة " 

" ولفظة "حكومة مدنية" غير مستساغة فى أدبيات العلوم السياسية، وقطعا هى تضيق لمبدأ حكومتها مدنية

مدنى، فالحكومة المدنية أضيق من اللفظين السابقين، ورغم أن الدولة ذات الطبيعة المدنية أو حتى الحكم ال

هذا التغير أقلق البعض تحسبا ألنه يصب لمصلحة تيارات اإلسالم السياسى، إال أن المدقق يعلم أيضا أن 

هذا النص يفتح الباب أمام سيطرة المؤسسة العسكرية على الشؤون السياسية والمدنية، خاصة اذا ما نظرنا 

 المؤسسة العسكرية مقارنة بتيارات اإلسالم السياسى على األرض.إلى وضع 
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 ثانيا: تطور وضع المؤسسة العسكرية )أربع نقاط للمقارنة(
 ( تعيين وزير الدفاع والموظفيين العسكريين٠)

 

قد غلت من يد السلطات المدنية المنتخبة )الحكومة  ٣١٠٢يالحظ فى هذا السياق أن مسودة دستور 

، وهى ٠٧٩٠تعيين وزير الدفاع، ففى مقابل مادة واحدة تحدثت عن هذه النقطة فى دستور  والرئيس( فى

والتى نصت على أن رئيس الجمهورية هو من يقوم يتعيين  وعزل الموظفيين العسكريين  ٠٤٢المادة 

اء من خالل االبق ٠٧٩٠قد قيد هذا الحق المطلق فى دستور  ٣١٠٣والدمنيين ويقوم بعزلهم، فإن دستور 

، ولكنها عادت لتقيد هذا الحق ٣١٠٣فى نسخة  ٠٤٩بنفص الصياغة ولكنها حملت رقم  ٠٤٢على المادة 

والتى نصت على "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين  ٠٧١فى المادة رقم

 أن هذا الحق مقيد ضباطها"، مما يعنى هنا أنه ورغم منح سلطة تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع إال

 باختيار الرئيس لهذا الوزير من بين ضباط القوات المسلحة.

والتى حافظت على حق رئيس  ٠١٢فقد أفرضت لهذا الحق ثالث مواد، المادة  ٣١٠٢أما مسودة دستور 

ى الجمهورية فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، إال أنها عادت لتقيد هذا الحق بمادتين، األولى ه

والتى حافظت على قيد تعيين وزير الدفاع من بين ضباطها، ولكنها أضافت قيد جديد يضاف  ٣١٠المادة 

والذى جاد لينص على " يكون تعيين وزير الدفاع بعد  ٣٢٤إلي القيد األولى وهو نص المادة االنتقالية 

اسيتين كاملتين اعتبارا من موافقة المجلس األعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئ

تاريخ العمل بالدستور." وهو مايعني استقاللية تامة للمؤسسة العسكرية فى تعيين قائدها العام دون زدني 

 تدخل أو سلطة من الحكومة أو الرئيس.

 

 ( التشريعات الخاصة بالمؤسسة العسكرية وميزانيتها٣)

 

ات المسلحة وكذلك عن مناقشة مشروعات القوانين قد سكت تماما عن ميزانية القو ٠٧٩٠رغم أن دستور 

قد حافظ على مكتسبات المؤسسة  ٣١٢فى مادته  ٣١٠٢الخاصة بالمؤسسة، إال أن مسودة دستور 

( حينما  نصت على انشاء مجلس ٠٧٩)مادة   ٣١٠٣العسكرية التى حصلت عليها األخيرة فى دستور 

تصا )ضمن أمور أخرى( بمناقشة ميزانية القوات الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية وجعلته مخ

قد  ٣١٠٢المسلحة وكذلك بوجوب أخذ رأيه عن أى تشريع متعلق بالقوات المسلحة، ويالحظ أن مسودة 

فيما يتعلق بتشكيل هذا المجلس ومناقشة موازنة القوات   ٣١٠٣جاءت بثالث تغيرات عن دستور 

 المسلحة،  وهى على النحو التالى:

عسكريين )بفرض أن وزيري  ٩مدنيين مقابل  ٨قد تكون من   ٣١٠٣الدفاع فى دستور ( مجلس ٠)

قد جعلت التشكل من سبعة  ٣١٠٢الداخلية ورئيس المخابرات العامة من المدنين(، فى حين أن مسودة 

مدنيين مقابل سبعة عسكرين وذلك بعد الغاء عضوية رئيس مجلس الشورى بعد اعتماد الغرفة الواحدة 

 للبرلمان. كأساس

على ادراج الموازنة العامة للجيش كبند واحد فى  ٣١٠٢في مسودة دستور  ٣١٢( نصت المادة ٣)

 .٣١٠٣الموازنة العامة للدولة. وهو نص اضافى لم يوجد فى دستور 

(أوجبت مسودة  عند مناقشة موازنة القوات المسلحة ضم رئيس هيئة الشؤن المالية للقوات المسلحة ٢)

 لى رئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع واألمن القومى.باالضافة إ

قد حافظت على اختصاص مجلس الدفاع الوطنى  ٣١٠٢وبشكل عام يمكن القول أن مسودة دستور 

بتشكيلته التى يغلب عليها عضوية العسكريين بمناقشة أمور موازنة الجيش ووجوب أخذ الرأى فى حالة 

 رية.التشريعات الخاصة بالمؤسسة العسك

 

 (  القضاء العسكرى٢)
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اكتفى  ٠٧٩٠قد أقرت القضاء العسكرى، إال أنه فى حين أن دستور  ٣١٠٣و  ٠٧٩٠رغم أن دساتير 

هو من  ٣١٠٣(، فإن دستور ٠٨٢باشارة مقتضبة لهذا القضاء، تاركة للمشرع تحديد اختصاصاته )المادة 

والتى نصت على استقالل القضاء  ٠٧٨من خالل نص المادة  أسس لمحاكمات عسكرية للمدنيين

العسكرى و أعطت الحق للقضاء العسكرى لمحاكمة المدنيين فى الجرائم التى "تضر بالقوات المسلحة" 

 وترك للمشرع تلك تحديد تلك الجرائم، مع التأكيد على أن أعضاء القضاء العسكرى غير قابلون للعزل.

لم تكتفى بتأكيد ماسبق، بل إنها  جاءت  ٣١٤من خالل المادة  ٣١٠٢دستور  إال أنه يالحظ أن مسودة

 بثالث اضافات تمثل  سلطات جديدة وإضافية للقضاء العسكرى وذلك على النحو التالى:

(  اضافة لفظ "ومن فى حكمهم" فى اختصاص القضاء العسكرى بحيث أنه يفصل فى الجرائم المتعلقة ٠)

ا وأفرادها ومن فى حكمهم، وهو مايوسع باب اختصاصات هذا القضاء ولم يكن بالقوات المسلحة وضباطه

 .٣١٠٣هذا النص موجودا فى 

(  الفصل فى الجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ، وهو نصا اضافيا ٣)

 زيضا يوسع سلطات القضاء العسكرى لم يكن موجودا من قبل.

المدنيين فى الجرائم التي تمثل اعتدائا على أثنى  عشر فئة وهى كالتالى : ) المنشأت  (  تفصيل محاكمة٢)

العسكرية، معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، 

انع الحربية، معداتها، مركباتها، أسلحتها، ذخائرها، وثائقها،أسرارها العسكرية، أموالها العامة، المص

الجرائم المتعلقة بالتجنيد، الجرائم التى تمثل أعتداء مباشر على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال 

 وظائفهم(.  

 

والمادة إذا على النحو، الفائت تمثل توسعة غير مسبوقة فى تاريخ الدساتير المصرية بشأن محاكمة 

عامة مثل "مافى حكمها" قد تستخدم بشكل غامض لمعاقبة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بل إن عبارات 

 المعارضين السياسيين والنشطاء.

 

 ( إعالن حالة الحرب٤)

بوجوب أخد موافقة مجلس الشعب قبل أن يعلن الرئيس  ٠١١قد أكتفى فى مادته ٠٧٩٠فى حين أن دستور 

از إعالن حالة الحرب إال قد جاء يتعديلين هامين، األول هو عدم جو ٣١٠٣حالة الحرب، فإن دستور 

بعدأخد رأى مجلس الدفاع، وهو المجلس الذى تم استحداثه فى هذا الدستور، فضال عن أن رأى مجلس 

الدفاع وموافقة  مجلس النواب ليست فقط وجوبية فى حالة إعالن الحرب ولكن أيضا عند إرسال القوات 

 للخارج.

 اضافتين هامتين وذلك على النحو التالى:ب ٣١٠٢من مسودة دستور  ٠١٣هذا وقد جاءت المادة 

(  أن يوافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين وليست األغلبية المطلقة كما كان علي الوضع فى دساتير ٠)

 .٣١٠٣و  ٠٧٩٠

( فى حالة حل مجلس النواب، يجب موافقة المجلس األعلى للقوات المسلحة وكذلك مجلس الدفاع ٣)

 ء.الوطنى فضال عن مجلس الوزرا

 

قد قامت ببسط سيطرة المؤسسة العسكرية على المدنيين  ٣١٠٢بشكل عام يمكن القول أن مسودة دستور 

لم توافق فقط  ٣١٠٢هو من بداء هذا المنحى، إال أن نسخة  ٣١٠٣والحياة السياسية، ورغم أن دستور 

ن فضال عن ولكنها أيضا عضدت من تغول المؤسسة العسكرية على المدنيي ٣١٠٣على منحى دستور 

اعطائها استقاللية تامة وصلت إلى حد وضعها كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست تابعة لها كما 

 هو األمر فى الديموقراطيات المستقرة. 

 

 ٣١٠٢القسم الثانى:  المؤسسة األمنية فى مشروع دستور 
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ى إعادة هيكلة ومحاسبة وزارة فى حين كانت واحدة من أهم مطالب ثورة الخامس والعشرون من يناير ه

الداخلية سعيا نحو إعادة رسم السياسات األمنية فى مصر بحيث يعاد تعريف مفهوم األمن ليعنى أمن 

المواطن ال أمن النظام، ورغم أن الحراك الثورى فى الثالثين من يونيو قام أيضا بسبب رفض السياسات 

جاءت بمواد شديدة العمومية  ٣١٠٢أن مسودة دستور األمنية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، إال 

والمحافظة فىيما يتعلق بالسياسات األمنية وحقوق وحريات المواطنين. ويالحظ فى هذا اإلطار سعى 

إلى االصرار على بعض السياسات واالجراءات التى لطالما رفضها الثوار والتى من شأنها  ٣١٠٢مسودة 

كاإلصرار على اجراء الحبس االحتياطى مثال، وتقيد حق التظاهر،  تعطيل الحريات والحقوق المدنية،

وكذلك حينما تعلق األمر بالحقوق والحريات المدنية فى مواجهة سياسات الدولة األمنية المعروفة، فإن 

المسودة قد أصرت على نصوص شديدة العمومية التحقق أى ضمانات وذلك باالحالة للقانون. وفيما يلى 

 ت على حقوق وحريات األفراد فى مواجهة السياسات األمنية للدولة:أهم المالحظا

 

 

من المسودة على الحبس االحتياطى رغم أنها عقوبة مبغوضة فى الدول  ١٤أوال:  أصرت المادة 

الديموقراطية من ناحية، فضال عن  تاريخها السئ فى الممارسة المصرية، ورغم ذلك أصر الدستور على 

ه، بل وقد تم تنظيم هذا االجراء االستثنائى باإلحالة للقانون فى خطوة قد تضع هذا اإلجراء دون ضبط

 مزيد من القيود وتوسع من استخدام هذا االستثناء.

قد  نصت على توفير سبل الحياة الكريمة للمسجونين إال أنها عادت وأحالت ماهية  ١٥ثانيا: رغم أن المادة

 ن.هذه الحياة الكريمة ومعايرها إلى القانو

والخاصة بحرية استخدام وسائل االتصال العامة وسائل تنظيم وضمانة هذا الحق  ١٩ثالثا:  أحالت المادة 

 للقانون.

تنظيم اجراءات وضمانات حرمة المنازل إلي المشرع  ٣١٠٢رابعا: وباألسلوب ذاته، فقد أحالت مسودة 

يم الحق، وهو األمر الذى ما كان وهو مايعنى تصرف المشرع بما يراه ضروريا فى تنظ ١٨فى المادة  

 يعني مرارا وتكرار فى التجربة المصرية تفريغ الحق من مضمونه.

كثيرا فى تعديل القوانين الخاصة بالحقوق والحريات بحيث  ٣١٠٢خامسا: تعسفت مسودة دستور 

الثلثين فى من المواد المكملة للدستور ومن ثم اشترطت لها التعديل بأغلبية  ٠٣٠اعتبرتها فى المادة 

البرلمان وهو مايعنى استحالة عملية فى تعديل رزمة القوانين الخاصة بالحقوق والحريات فى مصر رغم 

 ثغراتها الواضحة والتى تفرغ عادة الحقوق والحريات المدنية والسياسية من مضمونها. 

مع ترك تنظيم  على تيقد حق التظاهر  باالصرار علي اإلخطار ٩٢سادسا: أصرت المسودة في المادة 

حق هذا االخطار للقانون، والمشاهد للتجربة المصرية فى تطبيق القانون الحالى، يعلم حجم االفتئات فى 

ممارسة هذا الحق، وذلك ألن االخطار اليعنى سوى ابالغ السلطات دوون انتظار موافقة، أما فى الحالة 

الخطار"، ألنه يعطى الحق لوزارة الداخلية المصرية فإن القانون عمليا يشترط "االذن المسبق" وليس "ا

 في التصريح بالتظاهر من عدمه.

فقد ألزمت أول برلمان منتخب باصدار قانون للعدالة االنتقالية دون تحديد  ٣٤٠سابعا:  وأخيرا ففى المادة  

االنتقالية، إال  ماهية هذه العدالة وال فحواها، ورغم أن صياغة المادة تبدو وكأنها منحازة إلى قانون العدالة

أن تساؤل بسيط عن ماهية هذه العدالة لو أن القوى السياسية التى سيطرت على عملية التشريع كانت 

 مصالحها تتناقض مع هذه العدالة يفرغ تماما  المادة من مضمونها .

 

ز لم تنتصر للحقوق والحريات المدنية فى مواجهة جها ٣١٠٢بشكل عام يمكن القول أن مسودة دستور 

من المسودة علي اإلشارة إلى هيئة الشرطة  ٣١٩و  ٣١٥الشرطة، ففي الوقت الذى حرصت فيه المادتين  

ومجلسها األعلي، مع اإلحالة المعتادة للقانون، فإن باقى المواد الخاصة أو المرتبطة بالحقوق والحريات 

اطة خلت من أى ضمانات مؤسسية المدنية إما أنها فرغت من مضومنها باإلحالة إلى القانون، أو أنها ببس

 حقيقة  لتظيم هذه الحقوق.
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 النغالق وتكريس لإلصالح ضائعة فرص: الدستور مشروع في القضائية السلطة

 القضاء
 

 كريم الشاذلي

 

 المصرية القضائية الجماعة لرؤية تجسيد أفضل الدستور مشروع في القضائية السلطة نصوص تعتبر

 الخمسين لجنة استسلمت فلقد ذلك في عجب وال.  والشعب الدولة مؤسسات بباقي وعالقتها لدورها

 النصوص هذه كانت لو كما لعملهم المنظمة المواد صياغة لهم وتركت القضائية السلطة وزرم لرغبات

 مجمل يعكس أن يفترض المصريين لكل دستور من جزءا وليست أخري دولة دستور في نصوصا

 عندما القضائية الجهات بين التوفيق محاولة على الخمسين لجنة دور واقتصر. كمواطنين إرادتهم

 . هامصالح تتعارض

 

 تكرس القضائية السلطة فنصوص. موضوعية عيوبا أنتجت الدستور صياغة في اإلجرائية العيوب تلك

 غياب ظل في للقضاة عديدة امتيازات تعطي النصوص تلك. المصرية الدولة عن القضاء استقالل لفكرة

 المادة هو االتجاه ذاله مثال وأبرز. السلطات بين التوازن أو الشعبية الرقابة أو المحاسبة لفكرة واضح

 محكمة أول بذلك لتكون أعضائها اختيار في العليا الدستورية للمحكمة مطلقا اختصاصا تعطي التي ٠٧٢

 المحاكم عمل طبيعة أن الدستوري الفقه في عليه فالمستقر. السلطات هذه مثل لها العالم في دستورية

 هو األساسي عملها ألن ذلك. تشكيلها في سلطاتال باقي اشتراك يقتضي سياسيا دورا لها يجعل الدستورية

 تطبيقا تتم الرقابة هذه أن البعض يقول وقد. - سياسي عمل باألساس هي التي - القوانين دستورية مراقبة

 النصوص أن يعلم الدستوري بالقضاء خبرة له من كل ولكن الشخصية القضاة آلراء طبقا وليست للدستور

 واحد معنى عن الكشف ليس المحكمة فدور. عديدة تفسيرات ملوتحت فضفاضة نصوص الدستورية

 دول فكل لذلك،. النص يحتملها التي العديدة التفسيرات بين من االختيار ولكن الدستوري النص في موجود

 اختيار عملية في - ديموقراطية شرعية من لها بما - الدولة سلطات باقي يشرك - بعضها وليس - العالم

 البالد مصير يترك أن بالديموقراطي نفسه يصف بلد أي في متصورا فليس. الدستورية المحكمة أعضاء

 السلطات لصالح مقررة ضمانة أي دون - نواياهم وخلصت قدرهم عال مهما - منتخبين غير أشخاص لعدة

 دولال فغالبية. األعلى القضاء مجلس وتشكيل العام النائب اختيار على تنطبق المالحظات ونفس. المنتخبة

 .العام النائب واختيار القضاء مجالس تشكيل في أخرى وجهات البرلمان تشرك

 

 القوانين لتعديل البرلمان أعضاء ثلثي موافقة الدستور مشروع من ٠٣٠ المادة تستلزم ذلك، على عالوة

 القضاء أن حين في القضائية للسلطة إصالح أي إجراء صعوبة من يزيد مما القضائية للسلطة المنظمة

 من نوع أي بتقديم القضائية الهيئات الدستور مشروع يلزم ال كما. جذريا إصالحا يحتاج المصري

 يسيئون ال القضاة وأن جيدة العدالة خدمة أن الشعب ممثلو يتأكد حتى للبرلمان البيانات أو التقارير

 .الواسعة سلطاتهم استخدام

 

 الوجيهة الفكرة عن يُعرض نجده للبرلمان، إصالحي دور أي من القضاء الدستور مشروع حصن أن وبعد

 إذا مباشرة البرلمان حل يتم ال بمقتضاها التي( العشرة لجنة قبل من المعدة) األولى المسودة اقترحتها التي

 البرلمان إخضاع هو الدستور مشروع هدف هل نسأل يجعلنا ما وهو. انتخاباته قانون دستورية بعدم قضي

 حماية هي الدستور مشروع فلسفة هل القضائية؟ للسلطة مطلقا إخضاعا - ةالشعبي لإلرادة الممثل -

 - للقضاء تكون أن نتفهم عليه؟ هو ما على الوضع يبقى أن وضمان شعبية رقابة أي من الدولة مؤسسات

 ال التخوفات هذه ولكن الشعب انتخبهم من بها يقوم قد تجاوزات من تخوفات - عموما الدولة ولمؤسسات

 الدستور ومشروع. مطلقة مفسدة - سلطة أي - المطلقة فالسلطة. النصوص هذه مثل اإلطالق ىعل تبرر
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 .  السلطلت هذه استخدام لحسن ضمانة هناك تكون أن دون للقضاء عديدة سلطات يعطي

 

 وجود عدم مشكلة وهي المصري القضاء مشاكل ألهم الدستور مشروع يتعرض لم اخر، صعيد علي

 الشروق فصحيفة. القربى ذوى تفضيل إلى العملي الواقع في تؤدي مما القضاة يارالخت واضحة معايير

 أبناء من هم العام هذا القضاء في تعيينهم تم من ربع أن مفاده مفجعا خبرا ديسمبر ٩ السبت يوم نشرت

 نأ والمقلق. واألصهار اإلخوة األبناء من القضاة أقارب تشمل ال المرتفعة النسبة هذه وأن القضاة

 كان لذا. الصحفي الخبر ذكره لما تبريرا أو توضيحا قدمت حتى وال الخبر هذا كذبت ال المعنية السلطات

 عليها تشرف مسابقة اجتياز بعد إال يتم ال القضاة اختيار أن على بوضوح ينص أن الدستور مشروع على

" ضمانات" بتقرير اكتفىو ذلك يفعل لم الدستور مشروع ولكن. القضاة غير ومن قضاة من مكونة لجنة

 إلى الدولة مؤسسات من مؤسسة من القضاء تحويل شأنها من التجاوزات هذه مثل استمرار إن. للقضاة

 .مشتركة مصالح لهم األفراد من جماعة مجرد

 

 عن فقط يعبر ال -الدستور مشروع احتواه كما - القضائية للسلطة العام التصور أن ننكر ال عام، بشكل

 - القضاء استقالل ففكرة". القضاء الستقالل المصري المفهوم" تسميته يمكن عما يعبر ولكن القضاة رؤى

 االنتخابات فيه تتسم سلطوي نظام ظل في الستينيات في تبلورت - القضاء استقالل تيار عنها دافع كما

 أدى لو حتى القضاء عن والتشريعية التنفيذية السلطتين بإبعاد المطالبة المنطقي من كان لذلك،. بالصورية

 من بالتأكيد أفضل سلطوية دولة عن القضاء فاستقالل. نفسها الدولة عن مستقال القضاء يكون أن إلى ذلك

 والتف يناير ثورة حتى التصور هذا عن الدفاع في القضاء استقالل تيار واستمر. يدها في ألداة تحوله

 الوحيد التصور هو أنه وظنوا التصور بهذا يعالجم آمن حتى المعارضة من وقطاع المدني المجتمع حوله

 أن مدركة غير التصور بهذا تؤمن العام والرأي والسياسيين القانونيين غالبية زالت وال. القضاء الستقالل

 فمصر. فيه النظر إعادة وقت حان - معينة ظروف في تبلور الذي - القضاء الستقالل المصري المفهوم

 شرعية تزاحم شرعية لها مؤسسات يفرز بشكل النزاهة من قدر على تانتخابا تضمن أن يفترض ٣١٠٢

 كل في يحدث كما العدالة مسألة بخصوص كلمة لها يكون أن المنتخبة المؤسسات حق من أن كما. القضاء

 الختيار معايير غياب فأصبح استثناء بال المؤسسات جميع طال الفساد ،٣١٠٢ مصر في. العالم دول

 نفسه يصلح بأن كفيل القضاء أن مقولة بترديد االكتفاء الممكن من يعد ولم. المناصب ثلتوري بابا القضاة

 من يأتي أن إال يمكن ال الخطر أن بداءة تفترض القضاء الستقالل المصري المفهوم فلسفة إن. بنفسه

 من يأتي قد المصري القضاء يهدد الذي الخطر أن أثبت قد الواقع ولكن( التنفيذية السلطة من) الخارج

 كونه من أكثر وفئوي دفاعي منطق تسيد يعكس الخارج" هجوم" صد على فالتركيز لذلك،. أيضا الداخل

 .كمبدأ للعدالة انتصارا

  

 في لألخذ القضاء الستقالل المصري المفهوم وتطوير القضاء الستقالل الدولية للمعايير الرجوع إن

 غاية ليس( independence) فاالستقالل. قصوي ورةضر أصبح إليها أشرنا التي بالمتغيرات االعتبار

( impartiality) حيدته لضمان وسيلة مجرد القاضي استقالل أن تخبرنا الدولية والمعايير. ذاتها حد في

 أطراف لشخصية اعتبار بال وحده القانون القاضي يطبق حتى تأثير أي من القاضي تحرر ضمان أي

 شرطا ليس ولكنه الحيدة لتحقيق ضروري شرط واالستقالل....  ،خوف بال مسبقة، أفكار بال الدعوى،

 تحوله إلى يؤدي وانغالقه النغالقه، يؤدي المصري بالمفهوم القضاء استقالل: المفارقة تنشأ هنا من. كافيا

 قدرة على ويؤثر القاضي حيدة من يضعف مما واالجتماعية السياسية وانحيازاتها مصالحها لها لطائفة

 عند الحيدة توافر أن كما. باسمه األحكام تصدر الذي الشعب أطياف مختلف تمثيل في وماعم القضاء

 للقانون خضوعه ليكون حكمه وقت والدينية السياسية آراءه ينحي كيف يعلمه له تدريبا تقتضي القاضي

 قضاء من فائدة ال أنه هنا األساس. القضاة تدريب به يتسم الذي القصور مدي البيان عن وغني. فقط

 أي يضع ال الحالي الدستور ومشروع. العدل لفكرة األسمى القيمة هي فالحيدة محايدا يكن لم إذا مستقل

 .القضاة عند الحيدة هذه توافر لضمان تصور
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 العالم دول باقي في الحال هو كما بفعاليته القضاء استقالل فكرة ربط الدستور مشروع يتجاهل كذلك، 

 في - العدالة شأن على يقوم أن يمكن فال. الناجزة العدالة تحقيق دون حائال القضاء استقالل يكون ال بحيث

 األقدمية بحكم لمناصبهم يصلون السبعين سن في أشخاص بضع - للعدالة جذريا إصالحا تحتاج دولة

 أن يحدث فالذي. لإلصالح تصور أو نية لهم كانت لو إصالحا يستطيعون فال عام لمدة فيها ويبقون

 وضع في قضاء لخلفائهم ويسلمون عام كل من يونيو شهر نهاية مناصبهم يتركون القضاء مجلس ضاءأع

 موافقة باشتراطه عليه هو ما على الوضع إبقاء الدستور مشروع ويحاول. السابق العام وضع من أسوأ

 ومحصنا   ألقدميةا قاعدة بذلك مكرسا   القضائية، السلطة قانون في مادة أي لتعديل البرلمان أعضاء ثلثي

 .القضائي النظام بفاعلية تتعلق مساءلة أو مراقبة أي من األعلى القضاء مجلس

 

 مصالح مع تتقاطع ال مشتركة مصالح لها لطائفة القضاة تحويل هو وانغالقه القضاء تحصين خطورة إن

 للجماعة نتمكم وليس القضاة لجماعة منتميا بصفته القاضي يتصرف أن ستكون والنتيجة. الشعب عموم

 تحدث حين آلخر حين من نلمسه ما وهو. الشعب باسم أحكامه يصدر أنه مع( corporatisme) الوطنية

 بين أزمة إلى شخصين بين أزمة فتتحول أخرى ناحية من شرطي أو ومحام ناحية من قاض بين احتكاكات

 في العائالت بين بالخالفات كرناتذ االحتكاكات هذه مثل .الشرطة طائفة أو المحامين وطائفة القضاة طائفة

 أن تبين األخيرة، الدستورية النقاشات أثناء وفي. القانون تحكيم ورفض القبلي المنطق حيث الصعيد

 الهادئ التواصل في كبيرة صعوبة تجد بذاتها طائفة قضائية هيئة كل وأن واحدة طائفة ليس القضاء

 .القضائية الهيئات باقي مع العلمي والنقاش

 

 مختلف بين مشتركة ومساحات جسور خلق هو وانهيارها الدولة تقسيم خطر لتجنب الوحيد لسبيلا إن

 وتبنيها المجتمع على المؤسسات تلك وانفتاح كلية متعارضة مصالحها تكون ال حتى الدولة مؤسسات

 .االجتماعية والطبقة الوالء معايير من بدال عناصرها اختيار في الكفاءة معيار

 

 وال ديموقراطية لدولة تؤسس ال القضائية بالسلطة الخاصة الدستور مشروع نصوص أن لقولا خالصة

 ضمن جاءت لو النصوص هذه قبول الممكن من كان. المصري القضاء تواجه التي التحديات مع تتعامل

 هو القضاء لدى ما أغلى إن. ٣١٠٢ في مصر تناسب ال ولكنها ٠٧٩٠ دستور أو ٠٧١٤ دستور نصوص

 التي الكبيرة للتحديات نظرا الثورة بعد المصري القضاء في الشعبية الثقة اهتزت ولقد. فيه لشعبا ثقة

 على تقوم جديدة شرعية بناء المصري القضاء على لذلك،. وسياسيا   مهنيا لها مستعدا يكن لم والتي واجهها

 . ثورة إلى يؤدي قد اإلصالح وتأجيل رفض أن األيام علمتنا فلقد. والكفاءة والفعالية والشفافية الحيدة

 

 
 


