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أثر الترشيعات يف سياسات استقالل القضاء يف مرص
The Impact of Legislation on the Independence of the
Judiciary in Egypt
 يف محاولة،عرضا ملا صدر من قوانني ذات أثر مبارش يف استقالل القضاء يف مرص
يقدم هذا التقرير
ً
 وييضء عىل األبعاد القانونية.لتبيان الحدود التي رسمتها هذه القوانني لتامرس السلطة القضائية دورها
، من حيث طبيعتها وهياكلها وفاعليتها واستقالليتها،متس كيان الهيئات القضائية
للترشيعات التي
ّ
 وذلك من خالل رصد مناذج من الترشيعات التي تدفع باملامرسة القضائية إىل العمل،ومامرستها لدورها
. وتؤثر يف املحصلة يف مسارات الحياة بكل تنوعاتها،مبقتىض قوانني بعينها
. الوظائف العامة، املرشوعية، العدالة، استقالل السلطة القضائية:كلامت مفتاحية

This report presents legislation that has a direct impact on the independence of the judiciary in
Egypt, and the limits imposed by these laws for this authority in exercising its functions. It sheds
light on the dimensions of the legislation that affects the nature, structures, effectiveness and
independence of judicial bodies, as well as how they exercise their role.
Keywords: Independence of the Judiciary, Justice, Legality, Public Functions.
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مقدمة
ميثل استقالل السلطة القضائية دعامة أساسية للدميقراطية .ويف الدميقراطياتُ ،ينظر إىل القضاء بوصفه
حارسا حريات املواطنني وحقوقهم ،وجدا ًرا يف مواجهة َشطط السلطة التنفيذية .وقوام استقالل القضاء
ً
يتمثل يف انتفاء ّأي تأثري أو ّأي تدخّ ل مبارش أو غري مبارش يف عمل السلطة القضائية وإجراءاتها املتصلة
بتحقيق العدالة .أما استقالل السلطة القضائية ذاتها فاملقصود به أن تكون مستقلة بذاتها ،مثلها مثل
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،ومن ثم تخضع ملبدأ املرشوعية يف الوجود واألحكام ،وهو األمر الذي يعني
وجود ترشيعات تضمن لها الحيدة والنزاهة .عمو ًما ،يكمن املعنى يف استقالل القضاء وسلطته يف التحرر من
أي ضغوط ،وأ ّولها تلك الصادرة عن السلطة السياسية.
وال حاجة إىل القول إنّ انسجام النصوص القانونية ومعايري الدميقراطية تكمله أعامل القضاء ،ومن هنا يظل
وجود سلطة قضاء مستقلة ضامنة أساسية الستقرار الدول واملجتمعات ،وحجر أساس يف مفهوم سيادة
القانون .وال يتأسس األخري إال يف ظل قضاء مستقل ونزيه ،ينشط يف وظيفة الفصل يف القضايا ،مبا فيها تلك
التي تكون الدولة أحد أطرافها .والحال أنه ال يتصور حياد القايض يف املنازعات بني الدولة واملواطنني ،سواء
يف املحاكامت الجنائية أو القضايا اإلدارية ،إال بتحقق عنارص االستقالل القضايئ والنزاهة .وبهذا املعنى يفهم
رئيسا من عنارص الرقابة الفاعلة عىل أداء أجهزة الحكومة للوظائف العامة،
القضاء املستقل بوصفه
ً
عنرصا ً
وأداة رضورية لفرض سيادة القانون وتعزيزها ،تضمن فاعلية الهياكل السياسية وخضوعها للمساءلة.
يف ضوء هذا الفهم ملسألة استقالل القضاء وسلطته ،يبحث هذا التقرير يف التطورات التي جرت عىل
الترشيعات املتصلة بأعامل القضاء يف مرص ،وذلك بالخصوص يف املدة التي تبدأ منذ َّ
تول الرئيس املؤقت
حكم البالد يف عام  2013إىل عام  .2020وتكمن أهمية هذه الفرتة يف حجم التغيري الكبري واالستثنايئ الذي
شمل السلطة القضائية ومجمل عمل أجهزة العدالة .فقد ُأصدر عديد الترشيعات ذات الصلة املبارشة
ميس العمل املؤسيس القضايئ ذاته ،وطبيعة حوكمته ،مبا يربر التساؤل عن مدى
بالسلطة القضائية ،وفيها ما ّ
متتع السلطة القضائية باستقالليتها يف أثناء مبارشتها وظائف القضاء ،أو مدى حيدتها أو استقالليتها الذاتية
يف الوجود باعتبارها كيانًا يجب أن يكون له ضامنة االستقاللية.
يعمل التقرير عىل عرض ما صدر من قوانني ذات أثر مبارش يف استقالل القضاء ،وبيان الحدود التي رسمتها
متس كيان
هذه القوانني لتامرس هذه السلطة دورها .ويسلط الضوء عىل األبعاد القانونية للترشيعات التي ّ
الهيئات القضائية ،من حيث طبيعتها وهياكلها وفاعليتها واستقالليتها ،ومامرستها دورها املتمثل يف العمل
القضايئ ذاته ،ويف ذلك نرصد مناذج من الترشيعات التي تدفع باملامرسة القضائية إىل العمل مبقتىض قوانني
بعينها ،ومن ثم تؤ ّثر هذه الترشيعات يف مسارات الحياة كافة ،باعتبار أنّ القضاء له دور فاعل يف الحياة
بكل تنوعاتها.

أول :الترشيعات املؤث ّرة يف استقاللية القضاء
ً
ورد يف البيان الذي ألقاه عبد الفتاح السييس ،وزير الدفاع آنذاك ،الذي أعلن عزل الرئيس املنتخب يف
رئيسا للبالد ،وتعطيل
 3متوز /يوليو  ،2013أنّ "القوى السياسية قررت تعيني رئيس املحكمة الدستورية ً
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العمل بالدستور بشكل مؤقت ،وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة"((( .ومبوجب هذا الخطاب لعملية نزع
رئيسا مؤق ًتا للبالد ،عىل خالف ما
السلطة بدأ دور غري مسبوق للمحكمة الدستورية العليا ،بتعيني رأسها ً
(((
جرى حني نُزعت السلطة من محمد حسني مبارك .بهذه الصفة الجديدة استحوذ الرئيس عديل منصور
عىل سلطة الترشيع (عىل نحو رسمي) ،والتي كانت مقررة للمجالس النيابية ،وسارعت السلطة الجديدة إىل
إصدار مجموعة من القرارات بقوانني مبوجب هذه السلطة االستثنائية املؤقتة .والقرارات بقوانني هي تلك
الترشيعات التي تصدر عن السلطة التنفيذية يف غيبة السلطة الترشيعية األصيلة أو عدم انعقادها.
كان من الواجب أن تتناسب سلطة الترشيع املخ ّولة للرئيس املؤقت للبالد مع هذه السلطة املؤقتة ،فال
يؤجل تنظيمها ترشيع ًيا إىل حني انعقاد املؤسسة صاحب
تتطرق إىل أمور تنظيمية كان من األوجب أن َّ
السلطة األصيلة ،أي املجلس الترشيعي ،بخاصة أنّ العديد من هذه القرارات بقوانني مل ُتْله الرضورة ،ومل
التعجل يف إصدارها .أضف إىل ذلك أنّها صدرت من دون إجراء دراسات
يفهم من الوجهة الدستورية وجه ّ
مسبقة كافيةً ،
فضل عن أنها مل تُع َرض للنقاش يف حوارات مجتمعية ،أو بني ذوي الخربة واالختصاص(((.
ال يفرس ذلك سوى رغبة السلطة الجديدة يف توكيد توجهها السلطوي يف ظل النزاع القائم حينها عىل السلطة،
وإحكام سيطرة السلطة التنفيذية عىل مقاليد األمور ،ما نجم عنه من فرض قيود عديدة عىل حركة املجتمع
وعىل مجاله السيايس .ودشنت بهذا التوجه تغريات كبرية طرأت عىل السلطة القضائية .وانتهى حال كان فيه
القضاء السلطة الوحيدة التي مل تنل منها التغريات الكثرية التي صحبت ثورة  25يناير .2011
كان مقر ًرا يف األصل أنّ للسلطة التنفيذية أن تصدر قرارات لها قوة القانون ،وذلك يف حال غياب املجلس
الترشيعي ،أو عدم انعقاده ألي سبب .وينعت الفقه هذه الحالة بحالة "ترشيع السلطة الفعلية" ،وهو
الترشيع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية يف أحوال غري منصوص عليها دستور ًيا ،أو غري ممنوحة لها مبقتىض
الدستور .وقد يكون مفهو ًما أن تنحو الحكومات املؤقتة ،سواء أكانت شعبية أم انقالبية ،نحو مثل هذا التوجه؛
فتبقى الترشيعات ذاتها مؤقتة ،نافذة إىل حني إنهاء الحكومات املؤقتة مهمتها يف إقامة نظام دستوري جديد.
لكن يف الحالة املرصية ،مل يقترص إصدار هذه الترشيعات عىل فرتة الرئيس املؤقت ،بل تبعه يف ذلك الرئيس
السييس ،إذ أبقى سلطة الترشيع يف يده يف غيبة مجلس النواب مدة ليست بقصرية ،وشملت العديد من
القرارات بالقوانني التي أصدرها ذات التأثري املبارش يف العمل القضايئ والسلطة القضائية .وامتد األمر مع
عودة سلطة الترشيع ،إذ انخرط مجلس النواب الجديد يف إصدار عديد القوانني التي أخذت الوجهة ذاتها(((.
مل تكن هذه الترشيعات ،سواء أكانت قوانني أم قرارات بقوانني ،لتصب يف خانة الحفاظ عىل استقاللية
السلطة القضائية ،أو استقالل القضاة حال أدائهم مهامت وظائفهم ،بل املالحظ أنها كانت تسعى نحو تأميم
 1بسام رمضان" ،عزل مريس وتعطيل الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة ورئيس 'الدستورية' يدير البالد" ،املرصي اليوم ،2013/7/3 ،شوهد
يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/2XiUbFm :
تول الرئاسة يف عقب االنقالب عىل الرئيس املنتخب محمد مريس يف مرص ودام حكمه عا ًما انتهى ّ
ّ
بتول الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس
2
يف متوز /يوليو .2014
 3ينظر تقرير :املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،للرضورة أحكام :تنظيم الترشيع يف غيبة الربملان وآثاره يف الحقوق والحريات األساسية
(يناير  - 2011يونيو ( )2015القاهرة :وحدة الحريات املدنية -املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،)2015 ،شوهد يف  ،2021/8/30يف:
https://bit.ly/3C8TOMD
 4لسنا يف هذا التقرير بصدد نقاش جدارة مجلس النواب الذي نظر يف هذه القرارات وأق ّرها يف وقت قصري جدًا ،مدركني أن تبعية املجالس
الترشيعية للسلطة التنفيذية ظ ّلت سمتًا ثابتًا ،يف مختلف املراحل التي جاءت منذ ثورة يناير .2011
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استقالل السلطة القضائية باعتبارها "سلطة مستقلة" ،والعمل عىل إخضاعها لتدخالت السلطة التنفيذية ،من
خالل التعيني أو الندب أو النقل ،أو من خالل املخصصات املالية ،أو من خالل االستحواذ عىل كيفية تعيني
رؤساء الهيئات القضائية.
نطرح يف ما ييل مناذج تُظهر أثر تلك الترشيعات يف العمل القضايئ ونطاقها.
1.قرار بقانون رقم  11لسنة  ،2014بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات
املسلحة :نشأت مبوجب هذا القرار لجنة قضائية عليا لضباط القوات املسلحة ،عقد لها االختصاص
بالفصل يف املنازعات اإلدارية لضباط القوات املسلحة وطالب الكليات واملعاهد العسكرية ،عىل الرغم
من أنّ تشكيل تلك اللجان واللجان العليا كان استثنائ ًيا وغ َري قضايئ(((.
2.قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  12لسنة  ،2014بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري رقم
 25لسنة  :1966مبوجب هذا التعديل جرى تحديد اختصاصات املحاكم العسكرية ،وإنشاء محكمة
الطعون العسكرية للنظر يف الطعن بالنقض يف أحكام املحاكم العسكرية(((.
3.قرار بقانون رقم  26لسنة  ،2014بتعديل أحكام قانون املحكمة الدستورية العليا :وذلك يف ما يخص
استثناء الطعون الدستورية املتعلقة بقوانني تنظيم االنتخابات الرئاسية أو الربملانية من اإلجراءات
املعمول بها أمام املحكمة الدستورية العليا ،سواء من حيث مواعيد رفع الطعون ،أو إجراءات التقايض،
أو مدى الحكم فيها(((.
4.قرار بقانون لتعديل قانون محكمة النقض رقم  11لسنة  :2017مبقتىض ذلك التعديل صار ملحكمة
النقضً ،
بدل من أنها كانت تقيض بنقض املحكمة وتعيد القضية إىل محكمة املوضوع ،أن تقبل النقض
وتقيض هي نفسها يف املوضوع ،وأن تع ّدل الخطأ يف القانون الذي كان يف حكم محكمة املوضوع دون
إعادة القضية له .ومبوجب هذا أيضً ا صار النقض مرة واحدة(((.
5.قرار بقانون لتعديل طرق اختيار رؤساء الهيئات القضائية املعمول بها وفق القانون رقم  77لسنة :2019
وهو الترشيع الذي منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس هيئة النيابة اإلدارية ،ورئيس هيئة قضايا
 5جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية املؤقت" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  11لسنة  2014بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  232لسنة  1959يف شأن رشوط الخدمة والرتقية لضباط القوات املسلحة والقانون رقم  71لسنة  1975بتنظيم وتحديد اختصاصات
اللجان القضائية لضباط القوات املسلحة" ،الجريدة الرسمية ،العدد ( 5مكرر) ،السنة السابعة والخمسون 3 ،ربيع اآلخر سنة 1435هـ ،املوافق
 3فرباير سنة .2014
 6جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية املؤقت" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  12لسنة  2014بتعديل بعض أحكام
قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم  25لسنة  ،"1966الجريدة الرسمية ،العدد ( 5مكرر) ،السنة السابعة والخمسون 3 ،ربيع اآلخر
سنة 1435هـ ،املوافق  3فرباير سنة 2014م.
 7جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية املؤقت" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  26لسنة  2014بتعديل بعض أحكام
قانون املحكمة الدستورية العليا" ،الجريدة الرسمية ،العدد  13مكرر (د) ،السنة السابعة والخمسون ،غرة جامدى اآلخرة سنة 1435هـ ،املوافق
أول أبريل سنة 2014م.
 8جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية" ،قانون رقم  11لسنة  2017بشأن تعديل بعض أحكام قوانني :اإلجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم  150لسنة  ،1950وقانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  57لسنة  ،1959وقانون تنظيم
قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني رقم  8لسنة  ،2015وقانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم  94لسنة  ،"2015الجريدة الرسمية،
العدد ( 17تابع) ،السنة الستون 30 ،رجب 1438هـ ،املوافق  27أبريل سنة 2017م.
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الدولة ،ورئيس محكمة النقض ،ورئيس مجلس الدولة ،ورئيس هيئة القضاء العسكري ،من بني أقدم سبعة
وخص كذلك رئيس الجمهورية بتعيني النائب العام من بني ثالثة يرشحهم مجلس
نواب مدة أربع سنواتّ .
القضاء األعىل ،من بني نواب رئيس محكمة النقض ،والرؤساء مبحاكم االستئناف ،والنواب العا ّمني املساعدين(((.
6.قرار بقانون لتعديل إجراءات تعيني رئيس املحكمة الدستورية العليا مبوجب القانون رقم  78لسنة
 :2019وفيه تقرر أنّ لرئيس الجمهورية اختيار رئيس املحكمة الدستورية العليا من بني أقدم خمسة
نواب لرئيس املحكمة ،ويعني نائب رئيس املحكمة من بني اثنني ،ترشح أحدهام الجمعية العامة
للمحكمة الدستورية ،ويرشح اآلخر رئيس املحكمة(.((1
من خالل هذه النامذج ،نتبني أثر الترشيعات الجديدة املبارش يف استقاللية القضاء .فقد غلب عليها بوضوح
التوجه نحو تقييد السلطة القضائية ،وجعلها تدور يف فلك إرادة السلطة التنفيذية .ومن الوجهة الدستورية،
ميثل هذا التوجه مخالفة رصيحة ملبادئ دستورية ذات صبغة عاملية ،أبرزها مبدأ سيادة القانون .فصدور هذه
الترشيعات قد جاء عىل نحو استثنايئ ،إذ وضعتها وأصدرتها السلطة التنفيذية ،سواء أكانت سلطة ترشيعية
مؤقتة أم سلطة تنفيذية اختصت بالترشيع يف غياب الربملان .تخالف هذه الطريقة االستثنائية املعلوم يف
الدساتري التقدمية من ميلها إىل حجب مناطق بعينها عن يد السلطة التنفيذية؛ فال يجوز لها أن تستغل غياب
املجالس الترشيعية ،يف استصدار تعديالت عىل القوانني املتعلقة بعملها ،أو بعمل السلطات األخرى .والغاية
هي ّ
غل يد سلطة التنفيذ من أن تك ّبل دميقراطية التشكيالت القضائية أو أن تعوق حرية حركتها.
نجد عىل سبيل املثال أنّ دستور الربازيل قد منع يف تعديالته األخرية السلطة التنفيذية ،يف األحوال التي
ُيجاز فيها إصدار قوانني ،من أن تتطرق إىل التنظيامت القضائية أو إىل النيابة العامة( .((1وعىل الرغم من
ً
ً
ومقيم للسلطة القضائية واستقالليتها ،وال يجيز
محافظا
كون الدستور املرصي األخري لسنة  2014قد جاء
التدخّ ل يف شؤونها( ،((1فإنّ تلك الترشيعات وغريها قد استباحت ،يف مخالف ٍة رصيحة للنص الدستوري،
موجبات استقالل السلطة القضائية ،وتح ّكمت إىل مدى واسع يف اختيار رؤساء الهيئات القضائية ،إضافة إىل
تح ّكمها السابق يف أمور َن ْدب القضاة ونقلهم ،وما يتصل بإدارة مرفق القضاء من شؤون مالية وإدارية .يعمد
الفقه الدستوري إىل قرص االختصاص يف هذه األمور عىل السلطة القضائية نفسها ،وجعل هذه املهامت يف
قبضتها وحدها ،ليعزز استقاللها ،سواء من جهة التكوين أو من جهة اختيار أعضائها أو تحريكهم إىل املحاكم
واملؤسسات القضائية املختلفة.
ميثل هذا األمر إهدا ًرا لضامنة التمثيل الدميقراطي؛ وذلك لكونه يتحكم يف كيفية تعيني القضاة ،ويف حركة
تنقالتهم من مكان إىل آخر ،ويجعل األمر كله بيد السلطة التنفيذية؛ فإذا شاءت قررت ذلك أو منعتهً ،
فضل
 9جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية" ،قانون رقم  77لسنة  2019يف شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  117لسنة  1958بإعادة
تنظيم النيابة اإلدارية واملحاكامت التأديبية وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم  75لسنة  1964وقانون القضاء العسكري الصادر
بالقانون رقم  25لسنة  1966وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  46لسنة  1972وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة  ،"1972الجريدة الرسمية ،العدد  25مكرر (ب) ،السنة الثانية والستون 22 ،شوال سنة 1440هـ ،املوافق  26يونيه سنة 2019م.
 10املرجع نفسه.
 11تنص املادة  2/62عىل ما ييل" :ال ميكن إصدار إجراءات مؤقتة حول مسائل تنظيم الجهاز القضايئ والنيابة العامة" .ينظر :دستور جمهورية
الربازيل االتحادية (املعدل) ،2017 ،شوهد يف  ،2022/3/22يفhttps://bit.ly/3ipfR9Y :
 12ينظر :جمهورية مرص العربية ،دستور جمهورية مرص العربية ،2014/1/18 ،املادتان  ،186 ،184شوهد يف  ،2022/3/18يف:
https://bit.ly/3oASSwb
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عن أنها تحتفظ بقدرتها عىل التعيني والنقل والندب من مكان إىل آخر ،وهو ما يضمن تبعية الجهاز القضايئ
ملشيئة السلطة التنفيذية.
لكن ما جرى يبعد عن سيادة القانون ،كام أنه ينأى عن معايري الحامية الدولية والحقوقية الستقاللية السلطة
القضائية ودميقراطية تشكيلها .تجاهلت تلك الترشيعات حقيقة أن الرشعية القضائية تعتمد يف املقام األول
عىل كون القضاة مستقلني ومحايدين ،سواء يف اختيارهم أو يف مامرستهم مهامت أعاملهم(.((1
مل يكشف تغييب األسلوب الدميقراطي عن الترشيعات التي صدرت يف صورة قرارات بقوانني عن استعجال
سيايس فحسب ،بل كشف ،أيضً ا ،عن عسف مارسته السلطة التنفيذية لتفريغ تلك ا ُملكنة الدستورية من
غايتها .أضف إىل ذلك أنّ أ ًّيا من هذه القوانني مل يحظ بالدراسة الربملانية الوافية حني ُعرض عىل املجلس
الترشيعي صاحب االختصاص األصيل ،وصدر رسي ًعا بال رو ّية أو تد ّبر .ولعل الرس يكمن يف ما كشفته تقارير
عديدة عن أنّ تشكيل مجلس النواب املرصي ،سواء الحايل أو املنقيض ،قد خضع لهيمنة السلطة التنفيذية
وأذرعها األمنية ،ما كشف تبعية تا ّمة منذ لحظة الرشوع يف االنتخابات(.((1

ثان ًيا .الترشيعات ذات التأثري يف العمل القضايئ
صدرت منذ عام  2013عديد الترشيعات العقابية التي كان لها تأثري بالغ ،ال يقل خطورة عن سابقتها ،سواء يف مدى
تأثريها يف العمل القضايئ أو يف كيفية تعامل القضاة مع القضايا التي تُع َرض عليهم .وأحكمت هذه الترشيعات
قبضة السلطة التنفيذية عىل عمل القضاء عمو ًما ،وعىل كيفية أداء السلطة القضائية مهامت وظيفتها ،مبا يؤثر
أساسا قانون ًيا لألحكام القضائية .ومنها:
يف املخرجات القضائية ،حال استخدام هذه الترشيعات واالعتامد عليها ً
1.فرض حالة الطوارئ ومتديدها :لحالة الطوارئ تأثري كبري يف العمل القضايئ عمو ًما .وقد ُفرضت بد ًءا من
 14آب /أغسطس  ،2013بالتزامن مع أحداث ّ
فض اعتصام رابعة العدوية .منذ ذلك التاريخ اصطبغت
حالة الطوارئ بصبغة الدميومة ،واالنعقاد عىل نحو مستمر ،متدي ًدا وراء آخر .ومن الجدير أن نؤكد أنّ
فرض حالة الطوارئ جاء مناقضً ا لنص الدستور الحايل الصادر يف عام  ،2014الذي منح رئيس الجمهورية
سلطة إعالن حالة الطوارئ مدة محددة ،ال تتجاوز الثالثة أشهر ،وال مت ّد إال مدة مامثلة .إال أنّ التمديد
املتصل يف ما وراء ما أجازه الدستور قد اب ُتدعت له أسانيد معيبة ،تسقطت ثغرة يف صياغة النص
الدستوري ذاته ،إذ مل يضع ،عىل نحو قاطع ،مدى زمن ًيا محد ًدا آللية التمديد .و ُدفع بهذا إىل إباحة
التجديد كلام انقضت مدة الستة أشهر (ثالثة منها إعالن حالة الطوارئ ،والثالثة األخرى هي التمديد).
 13األمم املتحدة ،مجموعة النزاهة القضائية ،مبادئ بنغالور للسلوك القضايئ ،قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ( 2006/23الهاي:
 ،)2002شوهد يف  ،2022/3/18يفhttps://bit.ly/3MoklLu :؛ واألمم املتحدة" ،مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية" ،اعتمدها
مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من  26آب/أغسطس إىل  6أيلول/ديسمرب  ،1985كام اعتمدت
ونرشت عيل املأل مبوجب قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة  32/40املؤرخ يف  29ترشين الثاين/نوفمرب  1985و 146/40املؤرخ يف  13كانون
األول/ديسمرب  ،1985شوهد يف  ،2022/3/18يفhttps://bit.ly/3LfhS4E :
 14ينظر :حسام بهجت" ،هكذا انتخب السييس برملانه" ،مدى مرص ،2016/3/8 ،شوهد يف  ،2021/11/8يفhttps://bit.ly/3olpUQP :؛
"مجلس الشيوخ ..الخلطة األمنية للعملية االنتخابية" ،مدى مرص ،2020/8/6 ،شوهد يف  ،2021/11/8يفhttps://bit.ly/3s9Nm4M :
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وجدير بالذكر أيضً ا أنّ هذا التعديل رافقه تعديل آخر هو التعديل مبوجب القانون رقم  22لسنة
وسع كث ًريا صالحيات السلطة التنفيذية والقضاء العسكري( .((1ومل يقترص الحال عىل توسيع
 2020الذي ّ
اختصاصات القضاء العسكري عمو ًما ،بل أقحم يف األمر القضايئ ازدواجية يف معيار الترصف ،بجعله
سلطة التحقيق بيد النيابة العسكرية ،وسلطة الترصف يف التحقيق بيد النيابة العامة.
2.تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية يف ما يخص الحبس االحتياطي :أصدر املستشار عديل منصور رئيس
الجمهورية املؤقت قرا ًرا جمهور ًيا بالقانون رقم  83لسنة  2013بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم  150لسنة  .1950وفيه جرى تعديل نص الفقرة األخرية من املادة 143
من قانون اإلجراءات الجنائية بالنص اآليت" :ومع ذلك فلمحكمة النقض وملحكمة اإلحالة ،إذا كان
الحكم صاد ًرا باإلعدام ،أو بالسجن املؤبد ،أن تأمر بحبس املتهم احتياط ًيا ملدة  45يو ًما ،قابلة للتجديد،
دون التقيد باملدد املنصوص عليها يف الفقرة السابقة"(.((1
ميثل نظام الحبس االحتياطي املفتوح غري املحدد املدة خط ًرا أشد عىل الحريات العامة وعىل حقوق
املتهم يف ما يخص عقوبة الحبس ذاتها ،والتي يصدر بها حكم القضاء بعد ثبوت إدانة املتهم؛ ألن الحكم
القضايئ بعقوبة الحبس يتعني أن يكون مدة محددة ،أما الحبس االحتياطي املفتوح فيشمل بريئًا من
حقه أن يتمتع بقرينة الرباءة ،فال يجوز أن يرتك من دون وضع ح ٍّد أقىص له ينتهي ببلوغه ،أ ًيا كانت
جسامة العقوبة املحكوم بها .الواقع القانوين بوجود هذا النص يجعل الحبس االحتياطي عقوبة مسبقة
قبل الفصل يف الدعوى ،وليس إجرا ًء مؤق ًتا ،يجد أهميته يف الحفاظ عىل أدلة الدعوى .بخالف ما يحدث
نهجا يتعمد متديد تلك املدة ،فيجري إعادة املتهمني مرة أخرى ،بعد
يف التطبيق الواقعي ،حيث نتبني ً
صدور قرارات قضائية باإلفراج عنهم ،إىل دائرة تحقيقات النيابة العامة ،لتجدد حبسهم مر ٍ
ات جديدة،
(((1
بتهم ال تختلف عن تهم سبق اتهامهم بها يف القضية األوىل ،وهو ما يعرف بظاهرة "تدوير املتهمني" .
3.قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  136لسنة  2014بشأن تأمني وحامية املنشآت العامة والحيوية:
جرى مبوجبه إخضاع الجرائم التي تقع عىل املنشآت واملرافق واملمتلكات العامة للقضاء العسكري ،عىل
يوسع اختصاصاته عىل حساب القضاء العادي أو العا ّم صاحب االختصاص األصيل(.((1
نحو ّ
 15مادة  :1/4تتوىل قوات األمن أو القوات املسلحة تنفيذ األوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ،فإذا تولت القوات
املسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضايئ .وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق يف الوقائع
والجرائم التي يتم ضبطها مبعرفة القوات املسلحة ،ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند االختصاص بالتحقيق االبتدايئ يف
الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون إىل النيابة العسكرية .ومع عدم اإلخالل باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة
يف جميع األحوال دون غريها بالترصف النهايئ يف التحقيق .ينظر :جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية" ،تعديل قانون الطوارئ رقم 162
لسنة  1958بالقانون رقم  22لسنة  ،"2020الجريدة الرسمية ،العدد  18مكرر أ ،بتاريخ .2020/05/6
 16جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية املؤقت" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  83لسنة  2013بتعديل بعض
أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  150لسنة  ،"1950الجريدة الرسمية ،العدد  38مكرر (أ) ،السنة السادسة والخمسون
 17ذي القعدة سنة 1434هـ ،املوافق  23سبتمرب سنة 2013م.
 17للمزيد عن استفحال هذه الظاهرة يف فرتة التقرير ،ينظر" :عزلة مستمرة :التقرير السنوي عن حالة حرية التعبري يف مرص عام ،"2020
مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،2021/2/24 ،شوهد يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/3lsaCYp :
 18جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  136لسنة  2014يف شأن تأمني وحامية املنشآت
العامة والحيوية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  43مكرر (ج) ،السنة السابعة والخمسون 3 ،املحرم سنة 1436هـ ،املوافق  27أكتوبر سنة 2014م.
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4.قانون تحصني عقود الدولة من الطعن عليها :يتعلق بالتعديل الذي صدر مبوجب القرار بقانون رقم
 32لسنة  .2014وهو قانون مينع ّأي طرف خارج َ
طرف التعاقد من الطعن عىل عقود البيع واالستثامر
التي تربمها الدولة مع ّأي جهة أو مستثمر ،مبا فيها قرارات تخصيص العقارات .أهدر هذا الحظر حق
املواطنني ّ
محصنة بنص القانون .وال
والعمل يف كشف شبهات الفساد بتلك العقود ،بعدما أضحت َّ
يقف القانون الطعني عند هذا الحد( ،((1بل أق ّر بوقف كل الطعون املنظورة حال ًيا أمام جميع املحاكم،
حتى لو كانت مرفوعة بتاريخ سابق للقانون ،ما يرتتب عليه تحصني تعاقدات الدولة السابقة ،وتحصني
املزيد من التعاقدات التي من شأنها أن تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية ،بخاصة يف ظل غياب
الرقابة الشعبية .وللعلم فإن هذا التعديل الترشيعي أصدرته السلطة التنفيذية بعد تجربة إبطال عقود
رشكات القطاع العام وقطاع األعامل يف ما ُعرف بـ "طعون الخصخصة" ،واملبتغى من وراء ذلك قطع
طريق الطعن عىل أي تعاقد تربمه الدولة أمام محكمة القضاء اإلداري ،تحت سند دستوري هو حامية
املال العام وثروات البالد(.((2
5.التعديالت العقابية :دأبت رئاسة الدولة ،متولية السلطة الترشيعية املؤقتة( ،((2عىل التوسع يف استحداث
نصوص تجرميية ،أو بالتشدد يف العقوبات والتغليظ فيها ،وهو األمر الذي يؤثر يف محصلته النهائية
يف سري التقايض ،ويجعل منه أداة توظف تلك الترشيعات إلنزال عقوبات عىل متهمني بعينهم بحجة
املخالفة ،وهو أمر غايته تضييق أفق الحقوق والحريات العامة ،ويتعارض يف األساس مع نهج املحكمة
الدستورية العليا ،يف إرساء مبادئها يف هذا الخصوص .وهي التي تقول" :من القواعد املبدئية التي
يتطلبها الدستور يف القوانني الجزائية ،أن تكون درجة اليقني التي تنتظم أحكامها يف أعىل مستوياتها،
وأظهر يف هذه القوانني منها يف أية ترشيعات أخرى ،ذلك أن القوانني الجزائية تفرض عىل الحرية
الشخصية أخطر القيود وأبلغها أث ًرا ،ويتعني بالتايل  -ضامنًا لهذه الحرية  -أن تكون األفعال التي تؤمثها
هذه القوانني محددة بصورة قاطعة مبا يحول دون التباسها بغريها ،وأن تكون تلك القوانني جلية
واضحة يف بيان الحدود الضيقة لنواهيها ،ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها يف بعض جوانبها ال يجعل
املخاطبني بها عىل بينة من حقيقة األفعال التي يتعني عليهم تجنبها"( .((2ويؤدي غموض مضمون النص
تعي
العقايب ،حسب املحكمة الدستورية العليا ،إىل أن ُي َحال بني محكمة املوضوع وإعامل قواعد منضبطة ّ
لكل جرمية أركانها وتقرر عقوبتها مبا ال خفاء فيه.
 19جرى الطعن يف هذا القانون أمام املحكمة الدستورية العليا مبوجب الطعن رقم  120لسنة  36قضائية دستورية ،ومل تزل القضية منظورة
أمام املحكمة الدستورية العليا .ينظر" :قانون تحصني العقود الفاسدة أمام الدستورية اليوم" ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية،
 ،2018/6/10شوهد يف  ،2022/3/23يفhttps://bit.ly/3L7OxJA :
 20خالد عيل وعالء عبد التواب ،باسم الشعب :أبرز أحكام التقايض االسرتاتيجي للمركز املرصي (القاهرة :املركز املرصي للحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،)2014 ،ص .22
 21سواء بوصفها وظيفة مؤقتة يف حالة غياب الربملان أو عدم انعقاده ،أو بحسبها وظيفة أصلية أنشأتها اإلعالنات الدستورية ،يف ظل انعدام
مجلس نواب ،وكذلك يف حالة انعقاد الربملان.
 22املحكمة الدستورية العليا املرصية" ،الدعوى رقم  114لسنة  21قضائية املحكمة الدستورية العليا" ،مكتبة حقوق إلنسان-جامعة
منيسوتا ،شوهد يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/3AfzOHM :
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وأهم ما ميكن لفت النظر إليه يف هذه الترشيعات ميكن إيجازه يف ما ييل:
.أمجموعة قوانني مكافحة اإلرهاب :تتمثل يف قانون مكافحة اإلرهاب ،الذي صدر مبوجب قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم  94لسنة  ،2015ثم قانون تنظيم الكيانات اإلرهابية رقم  8لسنة ،2015
وجرى تعديله مبوجب القانون رقم  14لسنة  .2020من أهم مثالب هذين الترشيعني تعلقهام بجرائم
كلها أو معظمها سبق تجرميها يف قانون العقوبات املرصي ،فجاءت تلك االستحداثات الترشيعية تكرا ًرا
مشد ًدا لجرائم سبق النص عليه .يتعارض هذا األمر من ناحية مبدئية مع مبدأ عدم جواز معاقبة
الشخص عىل الفعل ذاته مرتني .كام أن الترشيعني هذين قد صيغا بطريقة ال تتناسب مع املعايري
املعتربة للصياغة الترشيعية ،فجاءت متجاوزة ملقتىض الحقوق والحريات ،إذ إن النص القانوين ال ُيصاغ
لتدوين فكرة أو خاطرة ،وإمنا تأيت النصوص لتلبية احتياجات املجتمع يف تنظيم شؤونه يف مختلف
ُلم بأبعاده املوضوعية كافة ،وأن ُيستعان يف ذلك
النواحي .ومن معايري الصياغة الجيدة
لترشيع ما أن ت ّ
ٍ
بالخرباء واملتخصصني ويستشار املخاطبون بأحكامه ،بل بكل من لهم عالقة به ،وذلك من أجل سرب
أغواره واإلحاطة بكل جوانبه ،ولتجنب إصدار ترشيع ناقص غري متكامل .غاية هذه الضوابط هي منع
انحراف السلطة الترشيعية بسلطتها التقديرية .ونظ ًرا إىل أهميتها حاول بعض الفقه ر ّدها إىل نصوص
الدستور ،وأعملتها املحكمة الدستورية العليا يف كثري من أحكامها باعتبارها كذلك؛ إن هذه الضوابط يف
حقيقة األمر تقتضيها الرقابة عىل السلطة التقديرية يف مجال الترشيع ،حتى لو مل ينص عليها الدستور.
ومن هذه الضوابط أن تتسم نصوص الترشيع باملوضوعيةّ ،
وأل تتجاوز الغرض املخصص الذي رسم من
أجلهّ ،
وأل تنطوي عىل مساس جسيم بالحقوق والحريات(.((2
.بتعديل املادة  78من قانون العقوبات :أطلق عىل هذا النص اسم تجريم التمويل األجنبي ،وهو من
الترشيعات التي أصدرها رئيس الجمهورية ،باعتباره صاحب االختصاص الترشيعي ،وبعد أخذ رأي مجلس
خصيصا بهذه الطريقة من االتساع
الوزراء ،بصياغة أكرث غرابة عن أي نصوص ترشيعية ،وكأنها ُصنعت
ً
ليك تكون مرنة يف إدخال أي فرد تحت طائلتها ،فتعدد بها النسق التجرميي عىل نحو غري عابئ بحريات
أو حقوق ،ويبدو ذلك من خالل الصياغة اللغوية للنص حيث ينص عىل ما ييل" :كل من طلب لنفسه أو
لغريه أو أخذ أو قبل ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون ملصلحتها أو من شخص طبيعي أو
اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى ال تتبع دولة أجنبية وال تعمل لصالحها" ،وكأنه
يريد أن يج ّرم كافة األشكال أو األفعال املتضمنة ً
تعامل أو تعاونًا مع أي جهة ،من دون أي تحديد لفعلٍ
ضا ّر باملؤسسة الوطنية ،ثم أردف هذا التعدد مبا جاء يف الفقرة الثانية منها" :ويعاقب بنفس العقوبة
كل من أعطى أو عرض أو وعد بيشء مام ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من األعامل املبينة بالفقرة
خصوصا املتعلق بحقوق األفراد وحرياتهم ،تتوقف الحامية الدستورية
السابقة"( .((2ويف مجال التجريم،
ً
عىل التوازن بني القيم الدستورية للحقوق والحريات والقيم الدستورية للمصلحة العامة ،عىل نحو يضمن
 23عبد الرزاق أحمد السنهوري" ،مخالفة الترشيع للدستور واالنحراف يف استعامل السلطة الترشيعية" ،مجلة القضاة ،السنة  ،19العدد األول
( ،)1986ص .364-361
 24جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  128لسنة  2014بشأن تعديل قانون
العقوبات" ،الجريدة الرسمية ،العدد  38مكرر (أ) ،السنة السابعة والخمسون 26 ،ذي القعدة سنة 1435هـ ،املوافق  21سبتمرب سنة 2014م.
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عدم التفريط يف ٍّأي من هذه القيم املختلفة .وعىل املرشّ ع مسؤولية تنظيم مامرسة الضامنات الدستورية
من خالل شكل التوازن الذي يجريه بني مختلف الحقوق والحريات واملصلحة العامة.
ينص عىل املعاقبة عىل
.جالقرار بقانون رقم  21لسنة  ،2015بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتّ :
توسع أكرث مرونة وذلك ما ورد
جرمية حفر األنفاق ،أو تجهيزها ،أو إعدادها أو استعاملها ،ولكن هناك ّ
فيه بأن يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ثبت علمه بوجود أو استعامل طريق أو ممر أو نفق تحت
بالزج بالعديد من الناس تحت
األرض أو نفق تحت األرض يف املناطق الحدودية .سمح هذا التوسع ّ
"ظن" بالعلم باملخالفة ،وهو ما يصعب إثباته .يتناقض هذا االتساع يف نطاق
طائلة النص استنا ًدا إىل ّ
التجريم مع كل األسس املفرتضة يف علم الترشيع الجنايئ عمو ًما ،إذ يف ضوء الرشعية الدستورية يجب
أن يحدث التوازن بني الهدف األول من وراء التجريم والعقاب ومبارشة اإلجراءات الجنائية ،واملتمثل
يف حامية املصلحة العامة ،وهذا الهدف الثاين املتمثل يف ضامن الحقوق والحريات .بغري هذا التوازن
يفقد التجريم والعقاب واإلجراءات الجنائية الصدقية والفاعلية يف دولة القانون .من هنا وجب أن
يتوافق التجريم والعقاب وكذا مبارشة اإلجراءات الجنائية مع مقتضيات حامية الحقوق والحريات يف
جميع صورها وأشكالها .من دون هذه الحامية يصبح التجريم والعقاب واإلجراءات الجنائية أداة بطش
وتح ّكم ،فتفقد الحقوق والحريات معناها وجدواها(.((2
.داستحداث تجريم إهانة العلم املرصي مبوجب القرار بقانون رقم  41لسنة  :2014اس ُتحدثت تلك
الجرمية مبوجب القرار بقانون رقم  41لسنة  ،2014وقد عاقبت املادة الحادية عرشة بـ "الحبس مدة ال
تزيد عىل سنة وغرامة ال تجاوز  30ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب يف مكان عام أو
بواسطة إحدى الطرق العالنية املنصوص عليها يف املادة  71من قانون العقوبات أي من األفعال التالية،
إهانة العلم ومخالفة حكم املادة العارشة من هذا القانون ،وتضاعف العقوبة يف حالة العودة"(.((2
من الواضح أن تلك النامذج من القوانني اإلجرائية أو الجزائية الجديدة التي توسعت يف َ
مجال التجريم
والعقاب بصور مبالغ فيها ،غاب عنها احرتام مبدأ التناسب بني الجرمية والعقاب ،وبات تأثريها يف مسار
ملموسا ،وذلك بإلزام القضاة بتطبيق تلك الترشيعات يف القضايا التي تُعرض عليهم ،وإنزال
استقالل القضاء
ً
العقوبات الواردة يف تلك النصوص عىل قسوتها عىل املتهمني باقرتافها ،إذ عىل الرغم من أنّ قانون املحكمة
الدستورية قد أباح للهيئات القضائية أن تحيل إىل املحكمة الدستورية العليا ما يرتاءى لها من نصوص تتسم
بعدم الدستورية ،حتى تنظر فيها ،فإن ذلك مل يحدث ولو مرة واحدة يف السنوات األخرية .وهو ما يبني أن
القضاة غري مستقلني يف مامرستهم أعاملهم القضائية ،وأن هناك دو ًرا غري ملموس أيضً ا يف عدم إعاملهم مكنة
دستورية وقضائية تساعد يف تنقية البنية الترشيعية من تلك الترشيعات املتعارضة مع املبادئ الدستورية.
ومل يتبقَّ سوى دور القايض يف إعامل تلك النصوص يف ما ُيعرض عليه من قضايا مرتبطة بتلك النصوص
العقابية ،وهو األمر الذي يضيق استقاللية القضاء ومساره الدميقراطي باعتباره من أهم أدوات إعامل
سيادة القانون ،والتي هي أساس الدميقراطية عمو ًما .وهو ما يجعل الهيئات القضائية مجرد وسيلة إلنفاذ
 25جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  21لسنة  2015بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات" ،الجريدة الرسمية ،العدد  14مكرر (ج) ،السنة الثامنة والخمسون 19 ،جامدى اآلخرة سنة 1436هـ ،املوافق  8أبريل سنة 2015م.
 26جمهورية مرص العربية ،رئيس الجمهورية املؤقت" ،قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  41لسنة  2014بشأن العلم والنشيد
والسالم الوطنيني" ،الجريدة الرسمية ،العدد  22تابع (أ) ،السنة السابعة والخمسون 30 ،رجب سنة 1435هـ ،املوافق  29مايو سنة 2014م.
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تلك النصوص ،مبا يصم الهيئات القضائية ذاتها بعملها بطريقة غري دميقراطية ،لدعم تضييق نطاق الحقوق
والحريات ،وهو األمر الذي يكون مردوده عىل املسار الدميقراطي سلب ًيا ،ما يتناقض مع الحقيقة املفرتضة
للقضاء يف كونه حامي الحقوق وحارس الحريات.
ً
فضل ّ
عم تعرضت له املسرية القضائية خالل تلك السنوات من تدخالت واقعية يف مسريتها العملية ،فإنها
أودت مبصري العديد من القضاة وأخرجتهم خارج السلطة القضائية نهائ ًيا .ويكفي أن نسوق ً
مثال ملا حدث
يف القضية رقم  9لسنة  ،((2(2014والتي انتهت إىل إحالة  14قاض ًيا يف درجات مختلفة إىل التقاعد ،بزعم
مامرستهم العمل السيايس العام ،وتحدي ًدا منارصتهم الرئيس السابق محمد مريس ،بحسب ما ورد من أسباب
هذين الحكمني .فقد بررت املحكمة اإلدانة بـ "حضور الثالثة األول املؤمتر الصحفي املعقود بنقابة الصحفيني
يوم  20من يونيو سنة  2012إلعالن نتيجة اإلعادة النتخابات رئاسة الجمهورية ،وحضور الرابع املؤمتر املعقود
بفندق برياميزا يوم  24من نوفمرب سنة  2012لتأييد اإلعالن الدستوري"(.((2

خامتة
بينت مناذج الترشيعات املعروضة يف التقرير أن الغرض منها كان تقويض عمل السلطة القضائية واستقالليتها،
موجهة للتع ّدي
مبا يتناىف مع سيادة القانون منذ لحظة إصدار تلك الترشيعات .كانت الترشيعات يف غالبيتها َّ
عىل الحقوق والحريات ،ودفعت مبسا َرين أولهام إهدار معنى الدميقراطية للقضاء ،من خالل التحكم يف
نسق استقالل السلطة القضائية ،وثانيهام التحكم يف مسار العمل القضايئ .وغالبية الترشيعات األخرى التي
صدرت يف تلك اآلونة ،سواء صدرت عن السلطة التنفيذية أو عن مجلس النواب نسجت عىل املنوال نفسه.
ولعل تفسري ذلك يكمن يف ما أظهرته انتخابات السلطة الترشيعية املرصية عا َمي  2015و ،2020حيث
التزمت املجالس التي تولدت عن هذه االنتخابات برغبات السلطة التنفيذية ،فلم يصدر قانون واحد إال
تحت إمرة الحكومة.
وميكن القول إنّ استقالل القضاء ونزاهته لن يتغريا عن كونهام مجرد "وهم" يف ظل غياب الضامنات السياسية
والقانونية الالزمة إلعاملهام ،من هنا ال يتوقع أن ُينجز معنى معترب لسيادة القانون أو استقالل السلطة
القضائية يف ظل هيمنة السلطة التنفيذية ،واستحواذها عىل مقدرات السلطتني األخر َيني ،القضاء والترشيع.
ما وقع يف الحالة املرصية يتجاىف ومبدأ تعزيز استقالل السلطة القضائية ،والذي بات ميثل وسيلة فعالة يف
حامية التنمية ومحاربة الفقر عرب تعزيز العدالة االقتصادية واالجتامعية الذي يصعب من دونه استمرار
اإلصالح االقتصادي والسيايس ،فال مجال لحامية جميع الحقوق وتسوية املنازعات وتحقيق العدالة من
دون قضاء مستقل.
إن أهم سبيل لتجاوز هذا الوضع يف الحالة املرصية هو إنجاز تحوالت وإنشاء جملة من الضامنات تعزز
املركز املؤسيس للسلطة القضائية يف ما يتعلق بسلطات الدولة األخرى؛ فاالستقالل يضمنه مبدأ الفصل بني
السلطات ،الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وأن يبقى لكل فرع مستقل وظيفة منفصلة وال يجوز له أن
يغتصب وظائف فرع آخر .ويسمح هذا النظام من الضامنات بفصل الجهاز القضايئ مؤسس ًيا عن السلطات
 27املقيدة برقم  14لسنة  8ق صالحية قضاة ،واملطعون عليها تحت رقم  3لسنة .2015
 28ينظر :الحكم رقم  14لسنة  8ق صالحية ،والحكم رقم  3لسنة  2015مجلس تأديب أعىل.
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السياسية .أضف إىل ذلك أن يعزز استقالل السلطة القضائية بتعزيز استقالل القضاة ،سواء يف أمور تعيينهم
يف وظائفهم أو يف تنقالتهم أو مستحقاتهم املالية أو ندبهم ،وتر ّقيهم وتعيني رؤساء الهيئات القضائية بعي ًدا
عن نفوذ السلطة التنفيذية.
وأهم ما ميكن قوله أيضً ا أنه يجب ،عىل نحو قاطع ،أن تشارك الهيئات القضائية يف صناعة الترشيعات التي
تخص شؤونها وشؤون العدالة ،حيث يجب عرض تلك الترشيعات عليهم قبل إصدارها ،حتى يتمكن القضاة
من املشاركة فيها.
هم مراجعة القوانني التي صدرت خالل تلك الفرتة التي تناولها التقرير ،والعمل عىل تنقيتها من كل
ومن ا ُمل ّ
ما يعوق استقالل الهيئات القضائية وانضباط حوكمتها ،وإعادة النظر يف مواد الدستور التي تسمح للسلطة
متس كيان السلطة
التنفيذية بأن تصدر قرارات بقوانني حال غياب مجلس النواب أو عند عدم انعقادهّ ،
متس عملها؛ إذ إنّ ذلك يتعارض من األساس مع مبدأ الفصل بني السلطات.
القضائية أو ّ
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