
 

 *باحث سياسي مستقل

 

 حوارات عن مصر

 

 السلطة عن وإداري قانوني" استقالل" أزمة أنها هو المصري القضاء ألزمة السائد الفهم

 من مزيدا القضاء تمنح آليات في تنحصر تكاد بالتالي عالجها ومقترحات التنفيذية،

 رصد خالل من لألزمة مغايرا فهما تطرح التي الورقة، هذه تناقشه ما وهو االستقالل،

 ومهنيتها، لذاتها، تصوراتها على وأثره القضائية، للمنظومة والمؤسسي التاريخي السياق

 ينبغي لما مغايرا تصورا بالتالي تطرح وهي. ذلك على المترتبة القصور وأوجه واستقاللها،

 .القضاء إلصالح به القيام

 أزمة من رئيسا جزءا أن إلى الورقة هذه تذهب واإلداري، القانوني البعد تجاهل عدم ومع

 تاريخية العتبارات – لنفسها تنظر التي القضائية، المؤسسة" وعي" في يتمثل القضاء

 عن مسؤولة باعتبارها وإنما فحسب، القانون إنفاذ عن مسؤولة باعتبارها ال – ومؤسسية

 ويستبدل القانون، عن" تستقل" – كثيرة أحيان في – أنها يعني ما وهو".  الوطنية المصلحة"

 التأويالت عن ال معبرة أحكامهم فتصدر القانون، رجال بدور الدولة رجال دور القضاة

 خالل ومن القانونية، البنية في مواقعهم خالل من – يتصورونه عما وإنما للنصوص، السائدة

 .للدولة مصلحة – عدة بأساليب المتشكل وعيهم

 منها عدة، عوامل" الدولة رجال" إلى" القانون رجال" من التحول هذا إيجاد على تضافرت

 القضائية السلطتين بين العالقات وتعمق المنصرم، القرن سبعينات منذ القوانين تناقضات

 الدولة وتفكك القضاء، سلك في سابقين شرطيين وتعيين االنتدابات خالل من والتنفيذية

 في المتزايدة الدولة بتدخالت" القانونية العلمية الجماعة" وتفكك التسعينات، منذ المتزايد

 وجوديا تهديدا( والقضاء الجيش) الرئيسة الدولتية المؤسسات واستشعار القضاة، نادي

 .للدولة

مع  –ور عالقة شديدة التعقيد بين القضاء والثورة. فالثورة المصرية هذه العوامل أدت لتط

لم تعاِد القضاء ولم يعاديها، وإنما  –كون الثورة بالتعريف خروجا على الشرعية الدستورية 

لنمط اإلدارة القائم على القانون المركزي. مع  –خاصة بعد خلع مبارك  –توجس من تحديها 

وخوضهم معارك التنظيم )الرامية الستبدال شخوص دولة  اعتالء اإلخوان سدة الحكم،

مبارك بشخوص الجماعة، ال تفكيك المنظومة االستبدادية واستبدال منظومة أكثر ديمقراطية 

في  –بها( تحول هذا التوجس  إلى عداء للثورة بغية الدفاع عن الدولة. وتصرف القضاة 

نيين، وإنما كرجال دولة يسعون للحفاظ ال كفنيين قانو –معركتهم تلك ضد مساعي التغيير 

عليها، ورجال "طائفة" يسعون لتحصين أنفسهم وتحسين أوضاع الجماعة القضائية. ولم 

يزل هذا المنطق يحكم عمل القضاء بعد خلع اإلخوان من الحكم، وبه يمكن تفسير الكثير من 

ة كما يذهب البعض، وإنما أحكام القضاء الصادمة، والتي يبدو فيها ال خاضعا للسلطة التنفيذي

مستقال عنها وعن القانون في آن واحد. مسببا عبر ذلك قدرا من الحرج للسلطة )عبرت عنه 

من قلب "أزمة" تهديد  –فيما يبدو  –غير مرة بأجنحتها السياسية واإلعالمية(، ومتحركا 

 الدولة التي عين نفسه وصيّاً عليها.

النحو يستوجب أن يتسع النظر في عالجها ليتجاوز إن فهم األزمة القضائية على هذا 
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موجة أحكام األعدام، غير المسبوقة في التاريخ،الصادرة بحق معارضين ينتسبون لجماعة اإلخوان 

في عيون المعارضين  المسلمين أعادت أزمة القضاء إلى صدارة المشهد السياسي المصري. وبدت األزمة

متمثلة باألساس في تبعية القضاء للسلطة التنفيذية التي تستخدمه لقمع معارضيها ولشرعنة وجودها 

 وأساليب عملها.

وعلى الرغم مما تالقيه هذه السردية من قبول، فإن مقدرتها التفسيرية تبقى شديدة المحدودية، إذ هي 

بأجنحتها  –ببه أحكام القضاء من أزمات للسلطة، التي عبرت حقيقة ما تس –في المشهد الراهن  –تتجاهل 

السياسية
1
واإلعالمية 

2
 –عن ضجرها من هذه األحكام.  كما أنها تتجاهل دور القضاء في مراحل سابقة  – 

 21لسنة  20في القضية  0222في مواجهة السلطة، كحكم المحكمة الدستورية سنة  –ليست بعيدة 

ستورية مواد قانون ممارسة الحقوق السياسية التي تسمح بتعيين غير أعضاء قضائية، الذي قضى بعدم د

الهيئات القضائية في اإلشراف على اللجان الفرعية لالنتخابات، فحد من قدرة الدولة على التزوير. وكدور 

ل البرلمانية، والذي دفع بنظام مبارك إلدخا 0222و 0222القضاة البارز في فضح التزوير في انتخابات 

 0222تعديالت دستورية تحد من إشراف القضاء على االنتخابات. كما أن تبرئة القضاء المدني ما بين 

لقيادات اإلخوان الذين اعتقلتهم قوات األمن لم يبق للسلطة غير إحالتهم للقضاء العسكري  0222و

مبارك، كحكم المحكمة إلدانتهم. وقبيل الثورة أصدرت المحاكم عددا من األحكام الحاسمة ضد بنية نظام 

باستبعاد الحرس الجامعي، وحكمها بوقف تصدير الغاز  0222اإلدارية في ديسمبر / كانون الثاني 

إلسرائيل، وغيرها من األحكام التي دفعت العديد من الفصائل الوطنية، والتي تتسم نظرتها للقضاء اآلن 

في مطالبهم بإقرار قانون استقالل السلطة  تأييدا للقضاة 0222بالريبة والسلبية، ألن تتظاهر في صيف 

القضائية الذي أعده نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز وقتئذ، ودعما لبعض الرموز 

القضائية )أهمهم المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي( الذين واجهوا مجالس صالحية )وهي 

الذاتية للقضاة في القضايا الوظيفية( بسبب دورهم في فضح أشبه بمجالس التأديب، وتمثل آلية المحاسبة 

التزوير وقيادة تيار استقالل القضاء. وقد أّدى ذلك بالعديد من القوى للمطالبة باإلشراف القضائي الكامل 

 .0222على االنتخابات في بدايات الموجة الثورية في يناير 

وقتئذ، المدافع عن االستقالل، ودعوى تبعية القضاء  هذا التباين بين ما يظهر أنه التيار الرئيس للقضاة

التامة للسلطة اآلن، وكذا هذه االنحيازات المعرفية التي تدفع القاضي ألن "يبحث عن بعض الثغرات 

للتخفيف عن أحد تجار المخدرات أو تبرئة أحد ضباط الشرطة من قتلة الثوار، ويذهب في المقابل 

بسبب خرق قانون التظاهر"، للتضييق على النشطاء السياسيين
3
هذا كله يستوجب الفهم لضبط التصورات  

قبل اقتراح أية تدابير إلصالح المنظومة القضائية. وهو ما تقوم به هذه الورقة من خالل رصد السياق 

التاريخي والمؤسسي للمنظومة القضائية، وأثرها على تصوراته لذاته، ومهنيته، واستقالله، وأوجه 

 تبة على ذلك، وكيفية عالجها من خالل مقترحات سياسات.القصور المتر

                                                
1
عن المشكالت التي سببها الحكم بسجن  4102اإلعالميين بداية يوليو على سبيل المثال، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل لقائه مع عدد من  

 عدد من صحفيي قناة الجزيرة، قائال أنه كان يفضل أن يتم "ترحيلهم ال محاكمتهم"، انظر على سبيل المثال

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/7/7/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%
D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%90%D8%AF-

%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

2
 4102يونيو  01انظر على سبيل المثال: لميس الحديدي، القضاء: صحيفة المصري اليوم،  

http://www.almasryalyoum.com/news/details/473872 
3
 42/5/4102على الرجال، القضاء مستقل في مصر: تقبلوا مرارة الواقع، السفير اللبنانية،  
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 تكوين القاضي: سياق تاريخي

أهم الركائز التي تأسست  –مع المؤسسة العسكرية  –تكتسب المؤسسة القضائية وضعا مميزا بسبب كونها 

حكم مصر عليها الوطنية المصرية. فعمليات التحديث وبناء الدولة التي قام بها محمد علي وخلفاؤه في 

خالل القرن التاسع عشر، أنتجت الهوية الوطنية من خالل المؤسستين، العسكرية أوال بتأسيس الجيش 

، ثم اكتملت "مصريته" بضم األقباط بالتوازي مع 2200مصريين سنة  –ألول مرة  –الحديث الذي ضم 

تعبيرا  –يين في الجيش الصادرة عن المصر –. وكانت مطالبات الثورة العرابية 2222إلغاء الجزية في 

عن التمصير وصعود الهوية الجديدة. واستكملت عملية التمصير من خالل المؤسسة القضائية، التي تم 

تمصيرها بتعيين قضاة أقباط خالل حكم الخديوي إسماعيل بالتزامن مع إنشاء المحاكم الحديثة، بحيث 

 الوطنية. صار قضاء مصريا يخضغ له المصريون عامة على أساس الجامعة

ومنذ الربع األخير من القرن التاسع عشر، ولمدة قرن كامل، كانت عمليات مقاومة االستعمار وتأسيس 

الهوية الوطنية تتم باألساس من خالل المؤسستين العسكرية والقانونية. فأما دور المؤسسة العسكرية 

حقة مع إسرائيل. وأما المؤسسة فتجلى في الثورة العرابية، وثورة يوليو، والمعارك العسكرية المتال

بمشروع  –الصادرة عن الباب العالي  –القانونية فقد بدأ التمصير فيها بمقابلة مجلة األحكام العدلية 

، وبسط نفوذ القانون والمحاكم على 2222"مصري" لتقنين الشريعة، قام به قدري باشا وزير الحقانية في 

لعامة من المحاكم الشرعية للحديثة )ثم إلغاء المحاكم الشرعية في المجال المحلي بأسره، بانتقال الوالية ا

الخمسينات(، ثم "إصدار مجموعة من القوانين الوطنية تميزت بشمول انطباقها على جميع القاطنين 

بمصر"من المصريين واألجانب على السواء في الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين
4

،  كإلغاء 

، وانتهاء 2313، وقانون الضرائب على األرباح التجارية والصناعية في 2311بية في االمتيازات األجن

. وبالتوازي مع ذلك ظهرت مساعي االستقالل من خالل إصدار "مجموعة 2393المحاكم المختلطة في 

من التقنينات الكبرى غير المنقولة عن القوانين األجنبية وغير المترجمة عنها"
5

قالل ، معلية من شأن االست

 والمصرية، ومن ذلك القانون المدني الذي بدأ العمل به في نفس السنة.

واحتاج صعود "المصرية" إلى ركنين ظهرا بالتوازي، أولهما اكتمال بناء الدولة المصرية باستكمال 

الذي نص على إنشاء سلطة قضائية مستقلة،  2301منظومتها القضائية، وهو ما تأسس في ظل دستور 

، فالمحكمة العليا )الدستورية بعد ١٣٩١، وثم مجلس الدولة ١٣٩١نشاء محكمة النقض سنة أعقب ذلك إ

، التي بها اكتمل البناء القانوني الموجود منذ ذلك الحين. وثانيهما إضفاء الشرعية على عمل ١٣١١ذلك( 

انين غير المستقاة من خالل حزمة القو –أي خلق هوية تراثية متخيلة ممتدة لها  –" الدولة بـ"تأريثهاهذه 

من الخارج )والمشار إليها(، ومشروعات تقنين الشريعة، فصدرت في األربعينات "مجموعات من 

التقنينات آخذة عن الشريعة...ولم يكن قد قنن من أحكام الشريعة قبل ذلك إال مسائل األحوال الشخصية 

الخاصة بشؤون الزواج والطالق والنفقة"
6

ومن  –دان أخرى، لعبت المؤسسات . وهكذا، كما الحال في بل

دورا رئيسا في  –أهمها الجيش ومؤسسة القانون بحسب جوزيف مسعد في قراءته لتطور الهوية األردنية 

 "صناعة" هذه الهوية الوطنية.

وفي منتصف القرن العشرين تماما، كانت الوطنية المصرية متجسدة في دولة تعبر عنها، ذات طبيعة 

صاحبة السيادة، وترى نفسها في الوقت ذاته مسؤولة عن العمل لصالح  –ال الشعب  –فوقية، ترى نفسها 

والعمومية في بنيتها القانونية )تأثرا ربما ببنية القانون الفرنسي بسبب البعثات  الشعب. شديدة المركزية

                                                
4
 04، ص 4112واالحتواء، دار الشروق الدولية، ط المستشار طارق البشري، القضاء المصري بين االستقالل  
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 04المستشار البشري، القضاء المصري، ص  

6
 00المستشار البشري، القضاء المصري، ص  



اإلسالمية في تعريف ذاتها إلى ركيزتين أساسيتين، هما مقاومة المستعمر، والصبغة  التعليمية(. تستند

في القوانين وفي الجيش –من قبل الحركة اإلسالمية  –)المتمثلة 
7

(، وتقوم على مؤسستين رئيستين هما 

 العسكرية والقضائية.

، ظهرت بوادر صراع بين حاملي لواء 2320ومع صعود الجيش لسدة الحكم في أعقاب ثورة يوليو 

كمته عقلية "رجال الدولة" الباحثين عن المصلحة ح –بحكم تكوينه ثم اعتالئه الحكم  –الوطنية. فالجيش 

والنجاح والصالحية، بقطع النظر عن الصواب والصحة والشرعية القانونية، أي المعايير التي انشغل بها 

القضاة. وفي خضم "معارك يوليو" المتعلقة باستكمال االستقالل وإنهاء اإلقطاع وسيطرة رأس المال 

بعد مواجهة قصيرة وحاسمة مع  –د الضباط إلى شعبية حركتهم ولجأوا وتحقيق عدالة اجتماعية، استن

لتمديد نفوذهم التنفيذي وتقييد سلطان القضاء عليه من خالل إصدار تشريعات  - 2322مجلس الدولة في 

في شأن الطلبة والجيش، وغيرها من  –على سبيل المثال  –مقيدة لمجاالت التقاضي )منعت التقاضي 

رأت القيادة لنفسها فيها مصلحة سياسية(، وإنشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة الخصوم المجاالت التي 

السياسيين )كمحكمة الغدر، والثورة، والشعب، والمحاكمات العسكرية(. فكانت النتيجة أن تقلص سلطان 

 عن مستقال –مع ذلك، وفيما يخضع له من قضايا  –القضاء ليبتعد عن كل ما يراه الحكام "سياسة"، وظل 

 السلطة التنفيذية، مهنيا، ومنضبطا بالقانون.

، ووجه الحكام بتحديين متوازيين، أولهما ارتفاع موجة الغضب الشعبي المتجلي 2321وفي أعقاب هزيمة 

، وثانيهما تآكل الشرعية التي مكنتهم قبال من تجاوز 2322على سبيل المثال في مظاهرات الطلبة في 

مع الخصوم السياسيين. وأمام تراجع الشعبية اضطرت السلطة للجوء للقضاء  القضاء الطبيعي في التعامل

الطبيعي،
8

فحاولت احتواءه بنقل القضاة من عقلية "رجال القانون" إلى عقلية "رجال الدولة" التي بها  

يصيرون أكثر تفهما لمنطق الحكام، وذلك من خالل الدعوة إلدخال القضاة في االتحاد االشتراكي. وقد 

، والذي ضمنوه ضرورة 2322مارس / آذار  02هذه المساعي ببيان  –من خالل ناديهم  –جه القضاة وا

"سيادة القانون على الحكام والمحكومين على السواء، وأن يكون ذلك في ظل رقابة من السلطة القضائية 

وحدها، طبقا ألحكام القانون العام وحده، وبإجراءاته وحدها"
9

لمواجهة المباشرة بين . فكان ذلك إيذانا با

 بإصدار القوانين المعروفة بمذبحة القضاة. 2323القضاء والجيش، انتهت في 

وهكذا كان الصراع بين الجيش والقضاء في الخمسينات صراعا على الوطنية، بين طرفين كالهما يرى 

ه ليتمكن من نفسه حاميها. الجيش بمشروعه السياسي يرى ضرورة احتكاره للسلطان وتهميش القيود علي

استكمال مشروع االستقالل الوطني وبناء الدولة، والقضاة يرون عصمة الدولة في احترام القانون 

 المصاغ بطريقة تعبر عن االستقالل.

 –كانت فترة حكم الرئيس السادات مليئة بالتناقضات التي أثرت بشكل كبير على بينة القضاء. فالجيش 

رجال األعمال.  –تدريجيا أيضا  –يا من مباشرة السياسة وحل محله خرج تدريج –وإن بقي نفوذه كبيرا 

فانتهت المواجهة المباشرة بينه وبين القضاء، على نحو سمح بصدور أحكام قضائية تلغي آثار مذبحة 
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قام على الجمع بين المتناقضات على أصعدة  –وباألخص في أعقاب حرب أكتوبر  –القضاة. والنظام 

مريكا بعد اتفاقية السالم عدوا )بحكم حلفها االستراتيجي مع إسرائيل( وصديقا )بحكم عدة. عسكريا كانت أ

المعونة وتزويدها الجيش بالسالح( في آن واحد. وسياسيا تحول النظام ظاهريا عن الحزب الواحد إلى 

التعددية الحزبية، وظل مع ذلك جوهره واحديا. فـ"حزب الدولة" هو الحاكم وصاحب العالقات 

مؤسسات األمنية والسيادية. واقتصاديا ظلت النصوص الدستورية والقانونية مصطبغة بصبغة اشتراكية بال

بينما صدرت بموازاتها قوانين أخرى رأسمالية الطابع تشجع على االنفتاح االقتصادي وتحد من دور 

متناقضة، التي الدولة. وفي هذا السياق المتناقض صدرت آالف التشريعات لتشكل غابة من القوانين ال

تركت الكثير من المساحات الرمادية السامحة في آن واحد بإضفاء الشرعية أو نزعها عن العديد من 

 التصرفات، فكان ذلك المسمار األول في تماسك ومرجعية البنية القانونية.

ية ال تتوفر لعموم أما المسمار الثاني فكان انتداب القضاة للعمل في السلطة التنفيذية في مقابل امتيازات مال

القضاة، تبقى مشروطة بإرادة السلطة التنفيذية التي تنتدب من تشاء بغير معايير واضحة تحكم األمر. 

أثرت على عمل القضاة من ثالث  -التي توسع فيها نظام مبارك بشكل غير مسبوق  –وهذه االنتدابات 

قضاة من وعي "رجل القانون" إلى وعي حولت وعي العديد من ال –بحكم طبيعتها  –جهات. أوالها أنها 

"رجل الدولة"، فأوجدت قدرا أكبر من "تفهم" القضاة لرغبات السلطة التنفيذية. وثانيتها أنها كانت أنجع 

أثرا من سيف المعز في التأثير على بعض القضاة، ألنها حولت المعركة من ترهيب يستهدف عموم 

والمتصلة بتماسك البنية القانونية  –يغري آحادهم. وثالثتها القضاة فيستوجب هبتهم الجماعية إلى ترغيب 

إلى معيار ترجيح بين التأويالت  –المتشخصة في رؤوس السلطة التنفيذية  –أنها حولت مصلحة الدولة  –

وإن لم يكن يعبر عن رأي معتبر في الجماعة  -المختلفة للنصوص القانونية، ألن المستشار المنتدب

التأويل األنسب للمستشير الذي هو السلطة التنفيذية. أي أن القلة التي تخرج عن الجماعة  يختار –القانونية 

العلمية واالنضباط الوظيفي يصير "رأيهم أكثر مضاء ونفاذا، ألن جهات العمل تتبناه، فيصير هو الرأي 

المطبق، أي هو الرأي الفعال،"
10

القانونية الملزمة وأن لم يكن وجيها، األمر الذي يؤدي لتحلل البنية   

 للقاضي في عمله، فال يصير ثمة معيار منضبط يمكن إلزامه به. 

ولم تكن المنظومة القانونية وحدها التي تفككت خالل فترة حكم الرئيس مبارك، وإنما تفككت معها العديد 

ن على رؤوس من أبنية الدولة، بإدخال تعديالت قانونية وإدارية تهدف إلتباعها الكامل إلرادة الموجودي

الهرم الوظيفي في مؤسساتها.
11

فكانت النتيجة غير المرادة لذلك أن تحولت مصر لدولة لـ"ملوك  

الطوائف"،
12

تتحرك كل مؤسسة من مؤسساتها بمنطق ذاتي، ويجري التفاوض بين هذه المؤسسات  

 كمتنافسين وأنداد وجزر مستقلة، ال كمؤسسات في كٍل أكبر هو الدولة.

بحكم دورهما التاريخي، وتكوينهما الذي  –تحملت المؤسستين القضائية والعسكرية  وفي هذا السياق

منحهما درجة أكبر من غيرهما من االستقالل عن السلطة التنفيذية، وتكوينهما الفوقي الذي يتهدد تلقائيا 

س مبارك الممكنة تحملتا مسؤولية "الدفاع عن الدولة" إزاء سياسات الرئي –بأي تهديد لبنية الدولة القائمة 

للسوق، والممهدة لصعود ابنه جمال لسدة الحكم، والمستبدلة السيادة العسكرية الدولتية ذات المسؤولية 

 االجتماعية بالسيادة الشرطية المتحالفة مع رجال األعمال. فصار للتيار األكثر نقدا للسلطة اليد العليا في
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فية الثالثة.التكوين القضائي في منتصف العقد األول من األل
13

وتوالت األحكام القضائية ضد النظام،  

كالحكم بطرد الحرس الجامعي، ومنع تصدير الغاز إلسرائيل، وبراءات قيادات اإلخوان، ورفض اإلزاحة 

 القسرية لسكان طوسون، وغيرها من األحكام.

التنفيذية هي قراءة وفي هذا السياق، فإن قراءة صدور هذه األحكام كنتيجة الستقالل القضاء عن السلطة 

منقوصة، إذ األدق القول أن هذه األحكام لم تكن محض التزام بالقانون، بل كان القانون المهترئ بفعل 

بمنطقها ومسؤولياتها  – السنين يسمح بها وبغيرها. وإنما جاءت هذه األحكام انتصارا من القضاة للدولة

دولة المصرية" انها تجمع بين الفوقية واالستبدادية في طبيعة "الونعني بذلك انه من  –وطبيعتها التاريخية 

السلوك، مع الحرص على مصلحة المواطنين، ال باعتبارهم مواطنين لهم حق المشاركة وإنما باعتبارهم 

وهذا المنطق يبّرر  رعاة البد من رعايتهم، وفي اآلن ذاته شعب مقدس البد من أن يعيش حياة كريمة

 رجال األعمال المتحكمين في السلطة التنفيذية. التصدي للسلطة الصاعدة ل

 التكوين القضائي: سياق مؤسسي

والذي يغيب عن جل الناظرين في الوضع  –ريخي المشكل لتكوين القضاة ومنطقهم وتحيزاتهم االسياق الت

يسلط الضوء على أبعاد هامة من مشكلة القضاء في مصر، غير أنه ال يغني عن النظر  -الحالي للقضاء

ي السياق المؤسسي المتعلق بالروابط بين السلطتين التنفيذية والقضائية، والذي يكاد الباحثون يقتصرون ف

 عليه.

، 2392االستقالل القضائي عن السلطة التنفيذية، اكتملت مقوماته بصدور قانون االستقالل القضائي في 

 12التشكيالت القضائية بسبب تعاقب واستفاد واقعيا خالل مرحلة تشكله من ضعف السلطة التنفيذية إزاء 

وثورة يوليو 2301وزيرا على وزارة العدل في الفترة بين دستور 
14

على نحو جعل العديد من الباحثين  

للقول بأنه "قد اكتمل للقضاء المصري قدرا كبيرا من االستقالل في األربعينات من القرن العشرين"
15

 .

بعد  –سياسية المتعاقبة منذ ثورة يوليو، على نحو دفعها هذا االستقالل صار غصة في حلق األنظمة ال

إلى اتخاذ  – 2323و 2322، ثم االصطدام بعموم القضاة في 2322و 2329االصطدام بمجلس الدولة في 

 تدابير متالحقة من شأنها الحد من الوجود الحقيقي لهذا االستقالل، وإن بقي النص الدستوري عليه قائما.

، الصادر في أعقاب صدور األحكام القضائية لصالح ضحايا 2310لسنة  92ائية رقم فقانون السلطة القض

المذبحة، "سلب القضاء استقالله، وأمعن في إحكام سيطرة السلطة التنفيذية عليه"
16
من خالل وسائل عدة،  

العدل، أهمها تبعية ادارات التفتيش القضائي الخاص بالمحاكم والنيابات العامة على حد سواء إلى وزير 

وهو ما يعظم من نفوذ الوزير على أعضاء السلطة القضائية، وثمة تجليات عدة لبسط سلطان وزارة العدل 

على القضاة، كإعطاء الوزير حق تشكيل المكتب الفني لمحكمة النقض، وتحديد مكان انعقاد دائرة لمحكمة 

البتدائية من بين مستشاري االستئناف في غير مقرها األصلي، وندب رئيس كل محكمة من المحاكم ا

)الممثل  محكمة االستئناف )ومن ثم بسط هميمة الوزير على المحاكم االبتدائية كله(، كما أن الوزير

قرارات تخصيص القضاة، وينشئ المحاكم الجزئية، –بحكم القانون  –للسلطة التنفيذية( يصدر 
17

وهكذا  

فيذية يهدر عمليا بتمكين الوزير واقعيا من إدارة فإن النص الدستوري باستقالل القضاء عن السلطة التن

 القضاء.

                                                
13

 Nathan Brown. Egypt’s Judges in a Revolutionary Age. The Carnegie Papers. February 2012. P 5 
14

 01المستشار البشري، القضاء المصري، ص  
15

 4104محمود قنديل، السلطة القضائية في مصر: طلبا لإلصالح ودعما لالستقالل، مبادرة اإلصالح العربي، أوراق بحثية، يوليو  
16

 00الدكتور العوا، ص  
17

 24-21المستشار البشري، القضاء المصري، ص  



وثمة روابط أخرى تربط القضاء باألجهزة التنفيذية، منها التحاق عدد من ضباط الشرطة بالسلك 

القضائي. وتذهب بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من ربع عدد القضاة ووكالء النيابة حاليا هم ضباط 

سابقون
18

القضاء من جهتين: أوالهما مؤسسية بأنه يزيد من تبعية الضباط/القضاة  . وهو ما يؤثر على

لألجهزة التنفيذية كأثر للطبيعة التراتبية للعمل الشرطي والثقافة المتولدة عنها، والمختلفة جذريا عن طبيعة 

قضاء ورجال التشكيالت القضائية البعيدة عن الهرمية والتراتبية. وثانيتهما أنها تقلص البون بين رجال ال

وباألخص األجهزة األمنية فيها  –الدولة، وهو ما يزيد من مساحة "تفهم" القضاة لرغبات السلطة التنفيذية 

كما يظهر في شهادات بعض الحقوقيين الكاشفة عن تصريح بعض رجال النيابة بأن قرارات إخالء  –

السبيل واالعتقال تصدر وفق إرادة الداخلية.
19

ارب على انحيازات القضاة، على نحو كما يؤثر هذا التق  

 –بعد نطقه بالحكم على ضباط في إحدى قضايا قتل الثوار في محيط قسم للشرطة  –دفع قاض ألن يعلق 

قائال: هؤالء الضباط أبطال، ولو كان األمر بيدي لكّرمتهم بدال من تعريضهم للمحاكمة.
20

 

وإنما تمتد لتشمل أبناء القضاة، الذين يتمتعون  وال تقتصر مشكلة تعيينات القضاة على الضباط السابقين،

بإفضلية في التعيين في السلك القضائي، بحجة الحفاظ على التقاليد القضائية. وقد تسببت هذه النقطة في 

انقسام حاد بين القضاة إبان إعداد مشروعين الستقالل السلطة القضائية بعد الثورة. أعد أحدهما نادي 

األعلى للقضاء. ويشير بعض الباحثين إلى أن أهمية هذه التعيينات تكمن في كونها  القضاة واآلخر المجلس

"أحد أهم أدوات منظومة السلطة إلعادة إنتاج نفسها من حيث التحيزات الطبقية والمعرفية."
21

 

أثير وباإلضافة للروابط والتدخل المباشر في شؤون السلطة القضائية، تستخدم السلطة التنفيذية قوتها في الت

وهو أشبه بجمعية عمومية للقضاة، –على القضاة من جهتين إضافيتين، أوالهما التأثير على نادي القضاة 

من خالل إعطاء  –وكانت تاريخيا مواقفه أكثر صالبة من التشكيالت األخرى وتعبيرا عن عموم القضاة 

مجالس إدارات أقل القضاة مميزات أفضل )كزيادة في الرواتب ورفع سن التقاعد( عند انتخاب 

"استقالال"
22

. وثانيتهما الضغط على القضاة بالتقاعس عن تأمين قاعات المحاكم أحيانا، وافتعال المشكالت 

بها على نحو يشعر القضاة بتهديد سالمتهم، وبافتقارهم في أمنهم إلى السلطة التنفيذية التي يظهر نفوذها 

 عليهم وقتئذ.

 القضاء والثورة

 –من الثورة، وموقف الثورة من القضاء، بالتركيب الشديد. فأما الثورة فكانت  اتسم موقف القضاء

في جوهرها رفضا للمنظومة القضائية. غير أنها بدت منذ  –باعتبارها خروجا على الشرعية الدستورية 

يضا يومها األول متصالحة مع القضاء، بل مطالبة بإشرافه على االنتخابات. وأما القضاء فقد كان موقفه أ

ينظر بريبة الرتفاع أسهم رجال األعمال على حساب رجال  –من جهة  –ملتبسا، فالتيار العام للقضاة 

الدولة، ويشترك مع المؤسسة العسكرية في مساعي إيقاف هذا الصعود. ومن جهة أخرى فهو يسعي 

التي استطاع من خالل للحفاظ على طبيعة الدولة الفوقية المركزية، التي يراها حامية للوطنية المصرية، و

شبكاتها تأمين مصالح "طائفة" القضاة، كتعيين أبنائهم في السلك القضائي كما سبق، باإلضافة لالمتيازات 

المالية لكبارهم، وغير ذلك. وكان الجيش والقضاء وحدهما القادرين على الدفاع عن هذه الدولة، 

دولة مبارك، فقد ظلت الثقة فيهما شديدة االرتفاع الستثنائهما من انهيار الشرعية الذي عانت منه مؤسسات 
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% للشرطة(19% للقضاء، مقابل 22% للجيش و39إبان الثورة )بلغت في أبريل 
23

. فكان أمامهما 

الفرصة في االضطالع بدورهما في "إنجاح" الثورة التي اقتصرت في إزاحة مجموعة جمال مبارك 

 ولجنة السياسات.

قضاة سريعا، فصدرت أحكامهم بحل الحزب الوطني إلفساده الحياة السياسية تجلى طابع "رجال الدولة" لل

)وهي تهمة سياسية أكثر منها قانونية(، ثم حل المجالس المحلية للسبب ذاته. و تم منع "الفلول" من 

ع الترشح في االنتخابات البرلمانية )قبل أن تنقض المحكمة اإلدارية العليا هذا الحكم(. ثم ظهر هذا الطاب

بصورة أكثر جالء في قضية المنظمات غير الحكومية، التي "سعى فيها رئيس محكمة استئناف القاهرة 

لدى الدائرة التي تنظر الدعوى ألن تلغي منع المتهمين األمريكيين"
24

لما ارتآه في ذلك من دفع لمفسدة  

 –يذية والقانون في آن واحد باستقالل عن السلطة التنف -سياسية. وهكذا كان القضاة يتحركون كرجال دولة 

 للدفاع عن الدولة بمعزل عن القانون من فوق منصات القضاء.

على سبيل  –كان مقصد القضاة إذن الدفاع عن الدولة، وعن موقعهم فيها. وتجلى الدفاع عن بنية الدولة 

بنية القانونية القائمة في رفض مساعي إيجاد آليات للعدالة االنتقالية، وتوكيد القضاة على كفاية ال -المثال 

لذلك.
25

كما تجلى في عكس مساعي نظام مبارك السابقة بإشراك غير القضاة للقضاة في بعض المهام   

كما كان الحال في محكمة األحزاب، وتوكيد احتكار القضاة لبعض المهام غير القضائية  –القضائية 

على اختيار شخصيات عامة في لجنة بالضرورة، كاإلشراف على االنتخابات، بإلغاء النص الدستوري 

اإلشراف على االنتخابات الرئاسية، وقصر تشكيلها على القضاة. كما استغلت المحكمة الدستورية لحظة 

الحرية لتعديل قانونها الذي كان يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس لها من خارجها، وهو البند الذي 

 أعلى سلطة قضائية في البالد.كان الرئيس مبارك قد استخدمه لكبح جماح 

معاديا للثورة في كل أبعادها، وإنما كان متوجسا من جرأتها  –حتى تلك اللحظة  –ولم يكن موقف القضاء 

على القانون )المجسد لتقديس الدولة(، ومما رآه شططا في مطالبها بتغيير الهياكل السياسية 

دستور والقانون. غير أن هذا التوجس تحول االجتماعية عبر طرق غير التي حددها ال—واالقتصادية

تدريجيا لخصومة ثم معاداة مع اكتمال تصدر اإلخوان للمشهد باالنتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في 

 .0220النصف األول من 

أثر مباشر على  -التي فازوا فيها بثلث المقاعد –كان للصعود السريع لإلخوان في االنتخابات البرلمانية 

القضاء، الذي تحول تدريجيا للمعاداة المباشرة للثورة. ذلك أن اإلخوان اختاروا أن يخوضوا في موقف 

البرلمان معارك التنظيم المتسترة بشعارات ثورية، فسعوا ال لتفكيك بنية الدولة القمعية من خالل تغييرات 

ة القائمة في الدولة من غير في البينة الدستورية والمؤسسية، وإنما إلحالل نخبة جديدة منهم محل النخب

"معركة وجوب   -كما يذهب بعض المراقبين –إدخال تغييرات حقيقية على بنية األخيرة. ففتح حزبهم 

استقالة الوزارة ليحل رجاله وقادة حزب األكثرية محلها...كما أن حزب األكثرية البرلمانية أصر على 

الدولة...وطمحت هذه الجماعة في بلوغ ما ال  استعراض قوته والتضخيم منها ليسرع في امتالك زمام

تستحقه وال تستطيع السيطرة عليه، وهو جهاز الدولة"
26

. كما استخدمت األكثرية البرلمانية التشريعات 

قانون العزل إال عندما  –على سبيل المثال  –على نحو أظهر تقديمها الحزبي على الوطني. فلم تطرح 

في االنتخابات الرئاسية، ولم تقدم مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة ترشح أحد "الفلول" أمام مرشحها 

مرشحها في  –بوصفه رئيس اللجنة  العليا لالنتخابات  –الدستورية إال بعد استبعاد رئيس المحكمة 
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صفتي التجريد والعمومية  –بسبب سياقها  –االنتخابات الرئاسية، وغير ذلك من التشريعات التي فقدت 

ألي عمل قانوني، ومثلت تهديدا لكيان الدولة ككل، ولـ"طائفة" القضاة بشكل خاص، على نحو  الالزمتين

دفع المستشار البشري ألن يكتب: "إنني بوصفي قاضيا سابقا أكاد أصرخ واستصرخ اآلخرين ضد هذا 

السلوك، وأفعل ذلك إبراء للذمة أمام هللا سبحانه"
27
. 

فعين معا: الدفاع عن الطائفة من "محاولة اإلزاحة واالستبدال التي كان رد فعل القضاة إذن ناتجا عن الدا

أراد اإلخوان القيام بها ووراثة المنظومة القضائية وضمها لصفهم"
28

، والدفاع عن الدولة من محاوالت 

اقتحامها من قبل من يعوزه الكثير من الخبرة والمعرفة، كما ظهر تباعا. وظهر التناغم بين جناحي الدولة 

، من خالل حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان 0221و 0220بين صيفي –لقضاء والجيش ا –

بإعالن دستوري يحد من صالحيات  –في آخر أيام توليه السلطة التنفيذية  –واستجابة المجلس العسكري 

الرئيس المنتخب،
29

عية وإصرارها على حل البرلمان عندما أعاده الرئيس المنتخب، وحل المحكمة للجم 

 –التأسيسية للدستور. ومع عجز اإلخوان عن التعامل مع هذا التفلت المتزايد ألجهزة الدولة، تدخل الجيش 

0221يونيو / حزيران  12مستغال الهبة الشعبية في 
30

 وأزاح اإلخوان عن الحكم مدشنا فترة جديدة. -

، وباألخص مع تشكل وفض 0221يوليو / تموز  1ومع تصاعد حدة االحتقان السياسي والعنف في أعقاب 

اعتصامي رابعة والنهضة المدعومين إخوانيا، وعودة جماعات العنف اإلسالمية إلى الساحة، والتهديد 

في سير األمور ناظرا إلى اإلخوان كتهديد  –بعقلية رجال الدولة  –بانقسامات في الجيش، تدخل القضاء 

عن القانون. فصدرت أحكام حل جمعية اإلخوان لألمن القومي ينبغي التعامل معه بحسم، بقطع النظر 

المسلمين، ثم صدرت أحكام بالسجن المشدد فوق المدد المسموح بها قانونا بحق بعض متظاهرات 

بسبب حيازة اإلخوان ألغلبية مقاعدها،  -كنقابة الصيادلة –اإلخوان، ثم حل مجالس بعض النقابات المهنية 

لتي تزداد أرقام ضحاياها بالمئات، وفي المقابل ازداد التعاطف مع ثم موجات أحكام "اإلعدام الجماعي" ا

 رجال  الشرطة الذي توالت األحكام ببراءتهم في تهم قتل المتظاهرين.

 مقترحات سياسات

ثمة أوراق سياسية ال تحصى تتناول المسار المطلوب سلوكه إلخراج السلطة القضائية من عباءة السلطة 

. 0222الالزم من االستقالل، ومن ذلك المقترح الذي قدمه نادي قضاة مصر في  التنفيذية، ومنحها القدر

وتتناول المقترحات في المجمل تعديالت في مشروع قانون السلطة القضائية تُخرج التفتيش القضائي من 

ية، إدارة وزارة العدل وتتبعه للمجلس األعلى للقضاء، وتنيط بالمجلس كذلك تعيين قضاة المحاكم االبتدائ

وتحد من سلطة التنفيذين في الرئاسة ووزارة العدل على تعيينات القضاة، وتلغي تبعية النيابة ورجالها 

جرى األخذ بها في دستوري  لوزير العدل، وتضبط مسألتي اإلعادة والندب. وبعض هذه االقتراحات

يضاف إلى ما كتب ، وبعضها جرى تحويره، وبعضها تم تجاهله بالكلية، وليس ثمة جديد 0221و 0220

 في هذا الباب.

ال تقتصر على ما يشوب استقالله عن السلطة  –كما تبين هذه الورقة  –على أن إشكاليات القضاء 

التنفيذية، بل ثمة أوجه أخرى ينبغي أن تتناولها مساعي إصالح القضاء، منها خضوعه التام لسيادة 

نازعات المعروضة عليه في إطار زمني مقبول. أي القانون، واتساع إمكانية الوصول إليه، وحكمه في الم
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أنها تتعلق بالمهنية واالنضباط القانوني، وبسريان منطق الدولة الديمقراطية ال دولة ملوك الطوائف، 

وبتماسك الجماعة العلمية التي تمنع من التأويالت الفاسدة للقانون وفق منطق تغليب "رجال الدولة" على 

 صلحة" على "الصحة"."رجال القضاء"، أو "الم

فأول المطلوب إلصالح القضاء هو ضبط المصطلحات، وبيان المرادات على نحو يفي بالغرض. 

استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية، وإنما ذلك وسيلة ضرورية  –ليس كما تذهب الغالبية  –فالمطلوب 

 إنفاذ القانون.وغير كافية لتحقيق المراد، الذي هو وجود قضاء عادل يقوم بدوره في 

وهذا التغير في التعامل مع ملف إصالح القضاء يفتح آفاقا أخرى لإلصالح، فهو يعني عدم جواز التمادي 

يناير، والذي يتعامل مع القضاء كطائفة وفق  02في "استقالل القضاة" على النحو الحاصل منذ ثورة 

رقابة المهنية الموضوعية على عملهم، منطق دولة ملوك الطوائف، ويحاول استرضائهم بنزع كل آليات ال

بشكل عملي أحيانا باالنتقائية الشديدة في التعامل مع تداخل القضاة في السياسة )كما يظهر في التباين في 

الموقف من تيار قضاة من أجل مصر المتعاطف مع اإلخوان وتيار نادي القضاة المناوئ لهم على سبيل 

إصالح القضاة إيجاد آليات موضوعية تحصن القاضي ضد تعسف  المثال(. بل البد أن تتناول مساعي

السلطة التنفيذية، وضد تعسف "التيار العام" للقضاء، من غير أن تسمح له بالتفلت من القانون فيما يصدر 

 عنه من أحكام، أو بالتداخل مع السياسة على النحو المذموم قضائيا.

للقضاة، والمتمثلة باألساس في نادي قضاة مصر )إضافة وال يكون ذلك بغير تمكين "الجماعة العلمية" 

الذي كان منذ تأسيسه األكثر جسارة  –لقضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية(. وينبغي أن يكون للنادي 

ينبغي أن يتصدر  –في الدفاع ال عن المصالح الفئوية للقضاة وإنما عن تمكينهم من أداء دورهم الوظيفي 

إصالح القضاء،. ويكون ذلك بإيجاد آليات تجمع بين المهنية والديمقراطية في  إصالحه جدول عمل

إدارته، وإعطائه قدرا أوسع من الصالحيات باالشتراك مع المجلس األعلى للقضاء، وإشراكه في إدارة 

، عملية التفتيش القضائئ، وتمكين سلطانه فيما يتعلق بالفتوى القانونية وحدود التأويالت المسموح بها

 على عملية ندب القضاة وإعارتهم. –مع المجلس األعلى للقضاء  –واإلشراف 
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