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االقاهھھھرةة  

إإال تعبيیرااً عن ااحتيیاجج٬، نفسي وو  2011لم تكن االثوررةة االشعبيیة االمصريیة االتي جرتت في مفتتح االعامم 

. وو قد أأظظهھر ذذلك االفعل االثورريي ــ من بيین ما أأظظهھر ــ اانسداادد ااألمل وو ااألفق ااجتماعي٬، إإلى االتغيیيیر

ةة إإشاررةة كانت االثوررفقد  نسق االسيیاسي االقائم.في إإصالحح ااجتماعي وو سيیاسي يیأتي من "ددااخل" اال

إإلى أأنن االتغيیيیر البد أأنن يیأتي٬، عند هھھھذهه االنقطة٬، من خاررجج االنظامم االقائم بكل أأرركانهھ بل وو اانقالبا على 

هھھھذاا ااألخيیر. وو قد ااتضح٬، رروويیداا رروويیداا وو بعد أأنن اانقشع االغبارر االثورريي٬، االمدىى االذيي ووصل إإليیهھ 

ما أأكد ضرووررةة االدوولة وو االمجتمع االمصريیيین من ترااجع وو اانهھيیارر على مختلف ااألصعدةة٬، وو هھھھو 

االتغيیيیر االشامل٬، ال ااإلصالحح االجزئي.  

اانطبق ما تقدمم٬، في ظظني٬، على مؤسساتت االدوولة االمصريیة كافة٬، ااألقل ترااجعا منهھا كما ااألعلى 

فسادداا وو ترااجعا فيیهھا. في هھھھذاا االسيیاقق٬، يیمكن أأنن نصنف االمؤسستيین االقضائيیة وو االعسكريیة ضمن 

ألحرىى هھھھما االمؤسستانن االوحيیدتانن االلتانن يیدخالنن في االفئة ااألوولى من هھھھذاا االتصنيیف ااألخيیر٬، أأوو با

هھھھذاا االتصنيیف (ااألقل ترااجعاً). االدليیل على ذذلك٬، أأنن تفككاً حقيیقيیاً أأصابب االدوولة االمصريیة إإبانن٬، وو 

عقيیب٬، االثوررةة االمصريیة٬، وو لم يیحفظ االدوولة من ااالنهھيیارر إإال تماسكاً ــ فعلي أأوو متصورر ــ 

أأنن هھھھذهه االحقيیقة ال تنفي أأنن االقضاء االمصريي ططالهھ كثيیر من للمؤسستيین االعسكريیة وو االقضائيیة. إإال 

االترااجع وو االتردديي٬، وو كانن٬، وو ما ززاالل٬، يیوااجهھهھ االكثيیر من االعقباتت وو االتحديیاتت. وو في محاوولة لفهھم 

موضع االقضاء٬، تحديیداا٬ً، من االثوررةة االمصريیة٬، وو كيیف أأثر٬، وو تأثر٬، بالثوررةة وو االعكس ــ في 

: ما هھھھو "االقضاء االمصريي" وو ما االتاليیة ااألساسيیةااألسئلة محاوولة لذلك٬، لعل من االمناسب ططرحح 

؟ وو 2011هھھھي مؤسساتهھ؟ ما هھھھي االصعوباتت وو االتحديیاتت االتي كانن يیوااجهھهھا االقضاء قبل ثوررةة االعامم 

؟ ثم كيیف تدااخل٬، هھھھل ااستمرتت هھھھذهه االصعوباتت على حالهھا٬، بعد االثوررةة٬، أأمم أأضيیف إإليیهھا بعدااً جديیدااً 

عتركك االسيیاسي؟ كيیف كانن شكل االموااجهھة٬، أأوو االتدااخل٬، بيین أأوو أأددخل٬، االقضاء االمصريي إإلى االم

االقضاء وو االثوررةة (أأوو االنظامم االحاكم)؟ وو أأخيیرااً: ما هھھھي أأسبابب ما ااتخذتهھ االثوررةة من مسارر ــ في 

شأنن االقضاء خاصة ــ وو االنتائج االتي ترتبت عليیهھ؟  
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)1(  

االقضاء االمصريي وو مؤسساتهھ  

االوقوفف على تارريیخ مؤسساتهھ مسألة الززمة لفهھم ما آآلت ال شك أأنن فهھم تركيیبة االقضاء االمصريي وو 

إإليیهھ ااألووضاعع في االسنوااتت االماضيیة. في هھھھذاا ااإلططارر يیمكن االقولل أأنن االقضاء االمصريي هھھھو قضاء 

غيیر موحد٬، أأيي أأنهھ يیتكونن من جهھاتت قضائيیة مختلفة لكل منهھا ااستقاللهھا وو إإططارر عملهھا االخاصص٬، 

ة" كما أأنن لكل جهھة٬، بالتبعيیة٬، تارريیخ خاصص بهھا من أأوو ما يیسمى "بالواليیة االقضائيیة ااالستئثارريی

حيیث نشأتهھا وو االتطورر االذيي مرتت بهھ. فإذذاا اابتدأأنا بالحديیث عن مؤسساتت االقضاء االمصريي 

بتنظيیمهھا االحالي فهھي تتمثل باألساسس في جهھاتت قضائيیة ثالثث: االقضاء االعامم٬، وو االنيیابة االعامة جزء 

ضاء االدستورريي (االمحكمة االدستورريیة االعليیا).منهھ٬، وو االقضاء ااإلدداارريي (مجلس االدوولة)٬، وو االق  

 االواليیة االعامة٬، أأيي يیختص بسائر أأنوااعع االمناززعاتت ةهھھھو جهھة االقضاء صاحب :االقضاء االعامم

عداا نوعيین فقط هھھھما االمناززعاتت ااإلدداارريیة٬، وو يیختص بهھا االقضاء  (االجنائيیة وواالمدنيیة بفرووعهھا)

. وو يیعد االقضاء االعامم أأكبر وو لدستوررييرريیة٬، وو يیختص بهھا االقضاء ااااإلدداارريي٬، وو االمناززعاتت االدستو

% من االقضايیا االمتدااوولة  95أأقدمم االمؤسساتت االقضائيیة في مصر٬، حيیث يینوء بعبء ما يیزيید على 

وما. وو قد أأنشئت جل محاكم االقضاء االعامم إإبانن االعقد االسابع من االقرنن أأمامم االقضاء االمصريي عم

).1931قضاء محكمة االنقض (االتاسع عشر. وو يیتربع على قمة االهھرمم  االقضائي في ذذلك اال  

أأما االنيیابة االعامة فهھي جزء ررئيیس من مؤسسة االقضاء االعامم٬، وو ألعضاء االنيیابة االعامة االحصاناتت 

. وو االنيیابة االعامة 1984وو ااالمتيیاززااتت نفسهھا االمقرررةة للقضاةة جميیعا٬، وو هھھھذهه هھھھي االحالل منذ االعامم 

لجنائيیة. في هھھھذاا االسيیاقق٬، يینبغي ااإلشاررةة تلعب االدوورر ااألساسس كقضاء للتحقيیق وو ااالتهھامم في االجراائم اا

إإلى ااألهھھھميیة االكبيیرةة لمنصب االنائب االعامم االمصريي٬، فهھو يیمثل ررأأسس االنيیابة االعامة وو صاحب االقولل 

االفصل في كل االتحقيیقاتت االجنائيیة وو أأيیضا في توجيیهھ ااالتهھامم٬، أأوو عدمم توجيیهھهھ٬، لمن حقق معهھ. 

ز بكونهھ جزء من االسلطة االقضائيیة٬، وو أأعضاء جديیر بالذكر أأنن جهھازز االنيیابة االعامة االمصريي يیتميی

االنيیابة االعامة يیتمتعونن بالحصاناتت نفسهھا االمقرررةة للقضاةة٬، وو في ذذلك يیختلف االنظامم االمصريي عن 

ً تابع هھايیكونن االمدعي االعامم فيی أأخريي أأنظمة مباشرةة للسلطة االتنفيیذيیة وو ال يیعد جزًء من االسلطة  ا

االقضائيیة. هھھھذهه االخصيیصة للنيیابة االعامة االمصريیة توضح جزًء كبيیراا من خلفيیة أأززمة االنائب االعامم 

االمصريي االقائمة حاليیا٬ً، وو هھھھي ااألززمة االتي تعد إإحدىى موااجهھاتت االقضاء مع االسلطة االحاكمة.   
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االقضاء االثانيیة في مصر. وو قد أأنشئ مجلس االدوولة  هھھھو جهھة مجلس االدوولة :االقضاء ااإلدداارريي

أأعلى وو تعد االمحكمة ااإلدداارريیة االعليیا  على غراارر مجلس االدوولة االفرنسي. 1946االمصريي في االعامم 

وو االغرضض ااألساسس من إإنشاء  محكمة في هھھھذاا االقضاء٬، وو يیدنوهھھھا عددد من محاكم االقضاء ااإلدداارريي.

االسلطة االحاكمة إإذذاا اانحرفت عن صحيیح االقانونن أأوو مجلس االدوولة ــ كما هھھھو معلومم ــ موااجهھة 

تحقيیق االصالح االعامم وو ذذلك عن ططريیق إإلغاء االقرااررااتت غيیر االمشرووعة االتي تصدرر عن "ااإلددااررةة". 

وو من هھھھنا تأتي ااألهھھھميیة االقصوىى لهھذاا االنوعع من االقضاء إإذذ يیعد ــ أأوو هھھھكذاا يیجب أأنن يیكونن ــ أأددااةة 

هھا عند حدوودد االمشرووعيیة االقانونيیة٬، وو االسيیاسيیة أأحيیاناً. فعالة في كبح جماحح االسلطة االحاكمة وو ووقف

بديیهھي أأنن هھھھذاا االنوعع من ااالختصاصص يیضع االقضاء ااإلدداارريي في موااجهھة مع االدوولة في كثيیر من 

.  هھھھابعد ما قبل االثوررةة االمصريیة وو بالقطع ااألحيیانن٬، وو هھھھو ما ظظهھر بجالء خاللل سنوااتت  

ا فهھي تمثل االجناحح االثالث في االنظامم االقضائي يیلأأما االمحكمة االدستورريیة االع االقضاء االدستورريي:

ددوورراا كبيیراا في منذ ذذلك االحيین تلعب ٬، وو 1969نشئت االمحكمة ررسميیا في االعامم . وو قد أأاالمصريي

االنظامم االقانوني االمصريي إإذذ أأررست االمحكمة االعديید من االمباددئئ االمتعلقة بحقوقق ااألفراادد ووحريیاتهھم 

االمحكمة بما تقدمم من خاللل مماررسة ااختصاصهھا . وو قامت االدستورريیة االحقوقق منوو غيیر ذذلك 

ااألهھھھم وو هھھھو "االرقابة االالحقة على ددستورريیة االقواانيین وو االلواائح".  

ااالنتخاباتت االعامة:    

ااإلشاررةة متعيینة هھھھنا للدوورر االذيي يیقومم بهھ االقضاء االمصريي في ااإلشراافف على ااالنتخاباتت 

. فمن االمعرووفف أأنن لمصر تجربة ةانن ذذلك إإحدىى ووظظائف االقضاء االرئيیسبحسب ووااالستفتاءااتت االعامة

تت االعامة٬، وو ا. فبعد عقودد ططويیلة من تزوويیر ااالنتخابخاصة في مسألة إإددااررةة االعمليیة ااالنتخابيیة

٬، أأصدررتت االمحكمة 1971من ددستورر مصر االسابق االصاددرر في االعامم  88بموجب نص االماددةة ررقم 

وال كبيیراا في االمماررسة ــ مثل تح 2000ــ صيیف االعامم االدستورريیة االعليیا حكما بالغ ااألهھھھميیة 

ااالنتخابيیة وو االسيیاسيیة االمصريیة في ااألعواامم ااألخيیرةة٬، حيیث قضت االمحكمة بوجوبب ااإلشراافف 

االقضائي االكامل على االعمليیة ااالنتخابيیة برمتهھا من االبدء إإلى إإعالنن االنتيیجة. بدأأ تنفيیذ ذذلك في 

ى ذذلك٬، إإذذ تحولت االعمليیة ٬، وو قد ترتب عل٬2005، ثم في االعامم 2000ااالنتخاباتت االبرلمانيیة للعامم 

ااالنتخابيیة من كونهھا تمثيیليیة مزووررةة إإلى اانتخاباتت ــ إإلى حد كبيیر ــ حقيیقيیة٬، ددخولل عددد كبيیر من 

قوىى االمعاررضة االمصريیة٬، السيیما ااإلخواانن االمسلميین٬، للبرلمانن االمصريي بعد عقودد من ااإلقصاء. 

بموجب تعديیالتت ددستورريیة في تغيیر ااألمر بإبعادد االقضاء عن ااإلشراافف على ااالنتخاباتت االعامة 

تزوويیراا صاررخا وو  ٬2010، فكانن أأنن شهھدتت ااالنتخاباتت االبرلمانيیة في أأكتوبر من االعامم 2007االعامم 
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 شّكل ما ٬،% من مقاعد االبرلمانن 90حصل االحزبب االحاكم على أأغلبيیة برلمانيیة تتجاووزز نسبة 

قل من شهھريین. أبعد ب 2011سببا مباشراا من أأسبابب ااندالعع ثوررةة يینايیر للعامم   

نادديي االقضاةة:   

ال يیستقيیم االحديیث عن االقضاء االمصريي من ددوونن ااإلشاررةة إإلى "نادديي قضاةة مصر"٬، وو هھھھو 

االمؤسسة االمنتخبة مباشرةة من االقضاةة وو ووكالء االنيیابة االعامة االعامليین في االقضاء االعامم وو تعدااددهھھھم 

بمثابة نقابة للقضاةة للدفاعع عن  ليیكونن 1939االحالي قراابة ثالثة عشر أألفاً. أأنشئ االنادديي في االعامم 

مصالح االقضاء وو االقضاةة وو تأكيید ااستقاللهھ عن االسلطتيین االتنفيیذيیة وو االتشريیعيیة. وو قد لعب نادديي 

. فمع 2002االقضاةة في مصر ددوورراا شديید ااألهھھھميیة السيیما خاللل االعقد االفائت وو تحديیداا منذ االعامم 

 ٬،ة االتنفيیذيیةعن االسلط االقضاء تقالللااس خر عمليیة ااإلصالحح االقضائي وو ااستمراارر ااالنتقاصص منتأ

االقضاء باإلشراافف على  االعمليیة ااالنتخابيیة ٬، ززاادد ااحتكاكك االقضاء  جنبا إإلى جنب مع ااضطالعع

بالسلطة االتنفيیذيیة وو تصاعدتت االتوترااتت بيین االسلطتيین٬، السيیما حيینما كشف نادديي االقضاةة عن 

الباتت االمتكرررةة بإصالحح االنظامم ٬، وو االمط2005عمليیاتت تزوويیر شابت ااالنتخاباتت االعامة في االعامم 

ااالنتخابي٬، وو هھھھو ما ترتب عليیهھ إإبعادد االقضاء عن ااإلشراافف على االعمليیة ااالنتخابيیة في االعامم 

. ساعدتت هھھھذهه االتفاعالتت على برووزز ظظاهھھھرةة جد جديیدةة على االقضاء االمصريي وو هھھھي ما 2007

نادديي االقضاةة وو  عرفف بتيیارر "ااستقاللل االقضاء"٬، وو هھھھو مجموعة من االشخصيیاتت االقضائيیة٬، ددااخل

خاررجهھ٬، عرفت بمناووءتهھا للسلطة االحاكمة وو مطالبتهھا االمتكرررةة بإصالحح االقضاء وو تدعيیم 

ااستقاللهھ٬، وو أأيیضا إإصالحح االنظامم ااالنتخابي٬، بل وو ووصل ااألمر أأحيیانا للمطالبة بإصالحح االنظامم 

حدىى مقدماتت االسيیاسي نفسهھ. ال شك أأنن ما تقدمم من تطوررااتت ــ بهھذاا االعرضض شديید ااإليیجازز ــ كانن إإ

وو عامال من عوااملهھا.  2011االثوررةة االمصريیة في االعامم   

)2(  

تحديیاتت وو مشاكل ما قبل االثوررةة  

ال شك أأنن االقضاء االمصريي كمؤسسة يیتمتع بالكثيیر من  ااالحتراامم٬، وو هھھھو ما ترسخ عبر قرنن وو 

نصف من االمماررسة االقضائيیة االتي ااستطاعت تطويیر وو ترسيیخ االعديید من االمباددئئ وو االتقاليید 

االقانونيیة وو االقضائيیة. لم يیكن ذذلك على االمستوىى االمصريي فحسب٬، بل كانن االقضاء االمصريي 

تاجج االفقهھ االقانوني وو االقضائي وو تصديیرهھھھما للعالم االعربي على اامتداادد االعقودد مصدرراا دداائما إلن

االماضيیة. غيیر أأنهھ٬، مع كل ما تقدمم٬، كانن االقضاء االمصريي٬، وو ال يیزاالل٬، يیوااجهھ جملة من االتحديیاتت 
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. يیمكن تقسيیم هھھھذهه االتحديیاتت إإلى قسميین ررئيیسيیيین: 2011ثوررةة االعامم  بعد ااستمّرتت االتيوو االمشاكل 

تعلق بالقضاء كمؤسسة مهھنيیة٬، وو االمشاكل هھھھنا عديیدةة وو متشعبة٬، نذكر منهھا: أأززمة بطء ما يی ااألوولل٬،

أأنن مجموعع االقضاةة في مصر قراابة خمسة عشر أألف قاضٍض  فحسب٬، حيین أأنن  هھاأأسباب مناالعداالة٬، وو

عددد االقضايیا االمتدااوولة بالفعل يیزيید عن عشريین مليیونن قضيیة.  كما أأنن معايیيیر االعداالة وو تكافؤ 

لي االمناصب االقضائيیة غائبة إإلى حد كبيیر.االفرصص في تو  

من االتحديیاتت فهھو ما يیتصل بالقضاء كسلطة ددستورريیة٬، جنبا إإلى جنب مع  االقسم االثانيأأما 

االسلطتيین ااألخريیيین؛ االتنفيیذيیة وو االتشريیعيیة. تلك هھھھي أأززمة ااستقاللل االقضاء وو ضرووررةة خرووجهھ٬، 

ى٬، وو ال يیزاالل٬، االقضاء االمصريي من تدخل بالكليیة٬، عن سيیطرةة االسلطة االتنفيیذيیة وو تدخالتهھا٬، إإذذ عان

وو سيیطرةة نسبيیيین من االسلطة االتنفيیذيیة وو مظاهھھھر ذذلك االتدخل عديیدةة ال مجالل لسرددهھھھا في هھھھذاا 

االسيیاقق.   

)3(  

االمدخل إإلى االثوررةة وو ما بعدهھھھا  

وو قد اانطلقت معهھا كل ططاقاتت االتغيیيیر االكامنة في  2011ااندلعت االثوررةة االشعبيیة في يینايیر من االعامم 

كل االمؤسساتت في االدوولة االمصريیة٬،  وو إإيیجاباً. وو قد ططالل ذذلك االتغيیيیرع االمصريي٬، إإنْن سلباً أأاالمجتم

وو كانن على ررأأسس من ططالهھم االتغيیيیر٬، بعمق٬، االقضاء االمصريي. فقد ذذكرنا سابقا أأنن جملة من 

االمشاكل كانت متأصلة في االنظامم االقضائي االمصريي ططواالل االعقودد االفائتة٬، غيیر أأنن متغيیراا آآخر٬، وو 

هھھھو اانخرااطط االقضاء٬، عن قصد أأوو ددررااميیة؛ ذذااكك  االصوررةة فأكسبهھا بعدااً جديیدااً أأشدأأهھھھم٬، ددخل إإلى 

إإذذ تفتت مركز صناعة االقراارر ــ   بدوونن٬، في االلعبة االسيیاسيیة٬، بل وو ااعتباررهه أأحد مرااكز صنع االقراارر

في مصر االثوررةة. فكيیف حدثث ذذلك؟  ــ من يید االفرعونن إإلى أأيیديي العبيین جددد  

زمني:االططارر ااإل  

خلع االنظامم االسابق وو ررموززهه من االحكم في  يیحسن االبدء بوضع خريیطة أأوو إإططارر ززمني لما تال

وو ذذلك حتى يیسهھل تصورر حركة االقضاء٬، تأثيیراا وو  .2011االحادديي عشر من فبراايیر من االعامم 

 نن امصر سلطتحكم على  فقد تعاقب تأثراا٬، ددااخل ااإلططارر االحركي االعامم لتطوررااتت ما بعد االثوررةة.

لمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة" نن عن بعضهھما االبعض تمايیزااً شديیدااً. ااألوولى هھھھي "ااامتمايیزت

بقيیاددةة االمشيیر "حسيین ططنطاوويي" وو قد ااستقر ذذلك االمجلس على ررأأسس االحكم في مصر من 
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٬، وو 2012إإلى ووقت تسليیم االسلطة لرئيیس االجمهھورريیة االمنتخب في ااألوولل من يیوليیو  11/2/2011

هھھھي االسلطة االممثلة في االرئيیس محمد مرسي االمنتمي لإلخواانن االمسلميین.   

حيیة أأخرىى٬، شهھدتت مصر خمسة ااستحقاقاتت اانتخابيیة٬، أأشرفف االقضاء عليیهھا جميیعا من وو من نا

. وو هھھھي٬، على 2012إإلى دديیسمبر من االعامم  2011لنهھايیة٬، في االفترةة من ماررسس للعامم اا االى اايیةاالبد

؛ اانتخاباتت مجلس 2011في ماررسس من االعامم  1971االتواالي٬، ااستفتاء تعديیل بعض مواادد ددستورر 

يیسمبر من االعامم نفسهھ؛ اانتخاباتت مجلس االشوررىى في فبراايیر من االعامم االشعب في نوفمبر وو دد

؛ وو أأخيیراا ااالستفتاء على 2012؛ اانتخاباتت ررئاسة االجمهھورريیة في مايیو/يیونيیو من االعامم 2012

نن اجمعيیت 2012االدستورر االمصريي االجديید في دديیسمبر من االعامم ذذااتهھ. كما أأنهھ تشكل خاللل االعامم 

يید٬، ااألوولى في شهھر ماررسس وو قد حكم االقضاء ااإلدداارريي ببطالنن نن لكتابة االدستورر االجداتأسيیسيیت

تشكيیلهھا٬، وو االجمعيیة االثانيیة في شهھر يیونيیو وو هھھھي االجمعيیة االتي أأنتجت االدستورر االمصريي االجديید 

في دديیسمبر من االعامم نفسهھ.   

)4(  

كيیف ددخل٬، أأوو أأددخل٬، االقضاء إإلى االمعتركك االسيیاسي؟  

ااختلف شكل وو مدىى اانخرااطط االقضاء في االمعتركك االسيیاسي االمصريي بعد االثوررةة بحسب االجهھة 

االقضائيیة محل االبحث٬، وو من ثم٬، وو في محاوولة للفهھم عن قربب٬، من االمستحسن االنظر لكل جهھة 

قضائيیة على حدىى للوقوفف على موقعهھا من ااألحدااثث.   

   االقضاء االعامم:

فاء بهھ كانن ما يیتعلق "بإررثث االنظامم االمخلوعع"٬، بشخوصهھ ططلب من االقضاء االوأأوولل ااستحقاقق ثورريي ُ

وو أأحدااثهھ وو جراائمة. فكانن من االبديیهھي أأنن يیتطلع االناسس إإلى محراابب االعداالة ليیرووهه شامخا قائما على 

"االقصاصص" لهھم من "االنظامم االقديیم" بكل ما يیحتويیهھ من مظالم وو مفاسد وو اانحراافاتت. ووقد تولى ذذلك 

نن هھھھما االنيیابة االعامة٬، بوصفهھا قضاء انن أأساسيیتام ووظظيیفتهھما٬، جهھتاالملف ددااخل االقضاء االعامم٬، بحك

االتحقيیق وو ااالتهھامم٬، ثم محاكم االجنايیاتت. وو قد اانحصرتت ااالتهھاماتت وو االدعاووىى كلهھا في أأشخاصص 

االنظامم االسابق اابتدااء من ررأأسس االحكم فيیهھ ــ حسني مبارركك ــ وو عديید من ضباطط االشرططة وو مسئولي 

تهھاماتت اانحصرتت هھھھي ااألخرىى في مسألتيین: قتل االمتظاهھھھريین إإبانن ووززااررةة االدااخليیة٬، وو ذذلك على اا

االثوررةة؛ وو بعض ووقائع االفسادد االمالي وو ااإلدداارريي خاللل االعقودد االثالثة االمنصرمة.   
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٬، وو 2011سيیل من ااالتهھماتت وو االتحقيیقاتت جرتت ووقائعهھا بمعرفة االنيیابة االعامة منذ فبراايیر من االعامم 

ن في نظامم حكم االرئيیس االمخلوعع بما فيیهھم هھھھذاا ااألخيیر ذذااتهھ٬، قد ططالت تقريیبا كل االالعبيین ااألساسيیيی

حتى أأنهھ حبس ااحتيیاططيیا على ذذمة االتحقيیقاتت ــ في قضايیا قتل االمتظاهھھھريین وو ااتهھاماتت أأخرىى ــ في 

. شهھورر أأخرىى قليیلة وو بدأأتت االمحاكماتت االجنائيیة ــ إإذذ قرررتت االنيیابة االعامة 2011أأبريیل من االعامم 

االجنائيیة ــ تدوويي أأخباررهھھھا من قاعاتت االمحاكم. وو شهھورر أأخرىى حتى إإحالة االمتهھميین للمحاكماتت 

بدأأتت االمفاجآتت تتواالى٬، بشأنن قضايیا قتل االمتظاهھھھريین إإبانن أأحدااثث االثوررةة تحديیداا٬ً، حيیث صدررتت 

أأحكامم بتبرئة كل االمتهھميین االمحاليین للمحاكماتت االجنائيیة في االوقائع االمذكوررةة. كانن ذذلك فيیما ال يیقل 

في محافظاتت مصر االمختلفة٬، وو جميیعهھا عن ووقائع قتل االمتظاهھھھريین عن خمس عشرةة محاكمة 

أأثناء أأحدااثث االثوررةة. حكم ااإلدداانة االوحيید كانن لرئيیس االجمهھورريیة االمخلوعع وو ووززيیر ددااخليیتهھ٬، غيیر أأنهھ 

ــ حتى هھھھذاا االحكم ــ تم نقضهھ بمعرفة محكمة االنقض وو ستبدأأ إإعاددةة محاكمة مبارركك في االشهھر 

). 2013االجارريي (مايیو   

لفت االتفسيیرااتت وو االتأوويیالتت لهھذهه االنتيیجة (برااءةة ررموزز االنظامم االسابق وو مسئولي ووززااررةة ااخت

االدااخليیة) االتي يیرااهھھھا االبعض ــ أأوو االكثيیر ــ من االناسس غيیر مفهھومة٬، أأوو٬، في تفسيیر آآخر٬، دداللة على 

ل هھ "للنظامم االسابق". محاوولة االفهھم وو االتفسيیر لما جرىى تدفعنا لتسجيیئ"فسادد االقضاء" وو اانتما

االمالحظاتت االتاليیة:  

أأووالً: من االزااوويیة االقضائيیة وو االقانونيیة االبحتة٬، كانن شخوصص االنظامم االسابق يیحاكمونن التهھاماتت 

محدددةة تتصل أأغلبهھا بوقائع قتل االمتظاهھھھريین عن فترةة ززمنيیة معيینة ال تتجاووزز أأيیاما قالئل هھھھي 

خيیلة" عن جراائم جنائيیة وو أأحدااثث االثوررةة ذذااتهھا. أأما في أأعيین "عمومم االناسس" كانت االمحاكماتت "مت

ززوواايیا االمشكلة؛ حيیث يیحاكْم االناسُس  ىىحدإإاانحراافاتت سيیاسيیة ااستطاال لثالثيین عاما٬، وو تلك هھھھي 

حيین أأنن  االقضاء يیعمل في إإططارر ووقائع  فيبمعيیارر ووااسع يیشمل االماضي كلهھ٬، بكل ما اانطوىى عليیهھ٬، 

محدددةة٬، عن ااتهھاماتت بعيینهھا٬، بناء على أأددلة٬، فوقق أأنهھا ليیست من صنع االنيیابة االعامة وو ال االقضاء٬، 

لم تكن تكفي أأوو تصلح إلدداانة أأحد. في هھھھذاا ااإلططارر٬، ال يیملك االقاضي٬، وو ال يیتصورر٬، أأنن يیخرجج على 

ما تقدمم من محدددااتت.   

مشكلة في قصورر ااألددلة وو االبرااهھھھيین االتي قدمت للنيیابة االعامة وو من ثم ثانيیاً: تردددد كثيیراا أأنن اال

للمحاكم االجنائيیة ما أأعجز هھھھذهه ااألخيیرةة عن إإدداانة االمتهھميین٬، وو من ثم كانن ال مفر من تبرئتهھم. وو 

االحقيیقة٬، في تقديیريي٬، أأنن هھھھذاا االتفسيیر صحيیح إإلى حد بعيید وو يیمكن توضيیحهھ٬، وو االتدليیل على 

هھازز ااألمني في مصر (ووززااررةة االدااخليیة بكل فرووعهھا االمختلفة) كانن٬، صحتهھ٬، من معرفة أأنن االج
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بشأنن هھھھذهه االمحاكماتت٬، خصماً وو حكماً في االوقت نفسهھ. االمقصودد من ذذلك أأنن االجهھازز ااألمني هھھھو٬، 

بحسب ووظظيیفتهھ٬، أأوولل من يیتحركك "لجمع ااألددلة وو ااالستقصاء عن االحقيیقة"٬، فإنن قصر أأوو عجز عن 

توااررتت٬، وو هھھھذاا ما حدثث تحديیداا إإذذ تقاعست ااألجهھزةة ااألمنيیة عن االقيیامم بدووررهه٬، ضاعت االحقيیقة وو 

جمع ااألددلة وو تقديیمهھا للنيیابة االعامة٬، وو االسبب في ذذلك بديیهھي ووووااضح وو هھھھو أأنن مسئولي ووززااررةة 

االدااخليیة كانواا هھھھم االخصم في قضايیا االقتل وو بعض قضايیا االفسادد ــ بحسبانن أأنن ووززااررةة االدااخليیة هھھھي 

ـ أأفيیتصورر٬، منطقا٬ً، أأنن يیقدمم االخصم٬، بيیديیهھ٬، ما يیديینهھ؟؟ذذررااعع االبطش للنظامم االسابق ـ  

ثالثاً: جانب آآخر ال يیقل أأهھھھميیة عما تقدمم٬، وو هھھھو أأنن االمحاكماتت االجنائيیة االتي تمت جميیعهھا٬، وو ال 

تزاالل جارريیة٬، أأجريیت بمعرفة االقضاء االطبيیعي٬، باستخداامم االقانونن االعادديي وو باإلجرااءااتت 

رعادديیة". بعباررةة أأخرىى٬، كانن االحدثث كلهھ (االثوررةة وو ما ااالعتيیادديیة٬، كانن ذذلك جميیعهھ في ظظرووفف "غيی

تالهھھھا) ااستثنائيیا٬ً، يیستدعي قدرراا كبيیراا من االسرعة وو االفاعليیة حتى يیتوااكب مع االتطلعاتت االثورريیة 

االشعبيیة االمتساررعة. هھھھذهه االفجوةة بيین االوااقع٬، االذيي حدثث٬، وو بيین االمأمولل٬، االذيي لم يیحدثث٬، ززاادد 

يیدةة. أأقولل ما تقدمم مع إإددررااكي أأنن إإجرااء االمحاكماتت بالقانونن ااألووضاعع سوًء وو تفاقما من جواانب عد

االعادديي وو أأمامم "االقاضي االطبيیعي" أأفضل وو ال شك من االمحاكماتت ااالستثنائيیة االتي يینعدمم فيیهھا أأيي 

مرااعاةة ألصولل االمحاكماتت االعاددلة وو تنهھارر فيیهھا حقوقق االمتهھميین. يیجرنا ذذلك للفشل االكبيیر االذيي 

االمصريیة وو جميیع االقوىى االسيیاسيیة من وورراائهھا إإذذ أأخفقواا في تبني نظامم ووقعت فيیهھ االسلطة االسيیاسيیة 

للعداالة ااالنتقاليیة يیضمن االتوااززنن بيین ااالتجاهھھھيین سالفي االذكر٬، وو لهھذاا حديیث آآخر سيیأتي ذذكرهه.  

االقضاء ااإلدداارريي:   

ااختلف شكل تدخل محاكم مجلس االدوولة في االفضاء االسيیاسي االمصريي عن االقضاء االعامم ااختالفاً 

وو ذذلك بالطبع يیرجع لالختالفف االكبيیر بيین نوعي االقضاء على ما ذذكر في مفتتح هھھھذهه  كبيیراا٬،

تمثل ذذلك االتدخل في إإصداارر االعديید من ااألحكامم من محاكم االقضاء ااإلدداارريي ــ بعضهھا تأيیّد  االوررقة. 

 بعض ططابع سيیاسي ووااضح. ضرببلهھ من االمحكمة ااإلدداارريیة االعليیا ــ  وو كانن جل هھھھذهه ااألحكامم 

صدرر حكم من  2011هھھھذاا ااإلططارر متعيین:  ففي أأعقابب نجاحح االثوررةة في فبراايیر من االعامم  ااألمثلة في

محكمة االقضاء ااإلدداارريي بحل االحزبب االوططني االديیمقرااططي؛ االحزبب االحاكم في مصرعلى اامتداادد 

أأكثر من ثالثة عقودد٬، ووكذاا صدرر حكم آآخر بحل االمجالس االمحليیة في كل محافظاتت مصر. وو في 

إلزاامم االحكومة االمصريیة بتمكيین االمصريیيین االمقيیميین بالخاررجج من ووقت الحق صدرر حكم ب

االتصويیت في ااالنتخاباتت وو ااالستفتاءااتت االعامة. كما صدرر حكم آآخر بضرووررةة إإززاالة االصورر 

االشخصيیة للرئيیس االمخلوعع حسني مبارركك وو ررفع ااسمهھ من كافة االميیادديین وو ااألماكن االعامة وو 
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٬، صدرر حكم في غايیة 2012أأبريیل من االعامم  االمصالح االحكوميیة٬، وو أأخيیراا٬، في غضونن شهھر

ااألهھھھميیة وو قضى بإلغاء قراارر مجلس االشعب االمصريي بتشكيیل االجمعيیة االتأسيیسيیة للدستورر ووهھھھو ما 

ااقتضى حل هھھھذهه االجمعيیة وو تشكيیل غيیرهھھھا في يیونيیو من االعامم نفسهھ.  

يیيین وو ااألحزاابب االكيیفيیة االتي صدررتت بهھا هھھھذهه ااألحكامم تتمثل في لجوء االعديید من االمحاميین وو االسيیاس

وو االجمعيیاتت إإلى ساحاتت االقضاء ااإلدداارريي ططلباً للفصل فيیما تقدمم٬، وو غيیرهه٬، من ااألمورر وو االمسائل. 

وو للتعليیق على ذذلك أأقولل: أأؤؤيید إإلى حد كبيیر "االمحصلة االنهھائيیة" االتي اانتهھت إإليیهھا هھھھذهه ااألحكامم 

ااألوولل٬، غيیر أأنن ما يیستحق  االقضائيیة لكونن هھھھذهه االنتائج بعضاً من مطالب االثوررةة االمصريیة منذ االيیومم

االتوقف عندهه هھھھو االوسيیلة أأوو االطريیقة االتي ووصلنا إإلى هھھھذهه االنتائج من خاللهھا٬، وو هھھھو ااألمر االذيي 

يیستحق إإعمالل االنظر من ززااوويیتيین: ااألوولى٬، يیتضح من هھھھذهه ااألحكامم٬، من حيیث ووقت صدووررهھھھا وو 

ى منهھ مركز صناعة ططبيیعة االموضوعاتت "االسيیاسيیة" االتي تعرضت لهھا٬، االفرااغغ االهھائل االذىى عان

االقراارر االسيیاسي في مصر بعد االثوررةة٬، هھھھذاا االمركز هھھھو االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة االذيي تولى 

إإددااررةة االبالدد "سيیاسيیاً" بعد االثوررةة٬، وو من ثم كانن من االمفترضض أأنن يیتصدىى لدووررهه االتارريیخي وو 

٬، غيیر أأنن االوااقع يیستجيیب مباشرةة لمطالب االثوررةة عن ططريیق إإصداارر االقرااررااتت االسيیاسيیة االمباشرةة

أأتى بعكس ذذلك٬، إإذذ كانت حركة االمجلس ااألعلى للقوااتت االمسلحة تمتازز بالبطء في قليیل من 

ااألحيیانن وو بالعجز في معظم ااألحايیيین٬، وو هھھھو ما خلف هھھھذاا االفرااغغ االسيیاسي االهھائل٬، فكانن ــ بداافع 

لمصريي أأنن يیقومم االمد االثورريي ــ البد أأنن يیمأل هھھھذاا االفرااغغ جهھة أأخرىى٬، فاختارر االقضاء ااإلدداارريي اا

بهھذاا االدوورر.  

أأما االزااوويیة االثانيیة فهھي ما أأددلف منهھا إإلى ااالختالفف مع ما أأصدررهه االقضاء ااإلدداارريي االمصريي من 

أأحكامم٬، فمن ناحيیة٬، ال يیجوزز للقضاء ملء االفرااغغ االسيیاسي االذيي تخلف عن عجز االسلطة االسيیاسيیة 

امم عن االقيیامم بوااجبهھا٬، فذلك مما يیُتعامل معهھ سيیاسيیا عن ططريیق االضغط على االسلطة االحاكمة للقيی

بدووررهھھھا وو االتواافق مع تطلعاتت االجماهھھھيیر. وو من ناحيیة ثانيیة يیجب أأنن يیظل االقضاء بمنأىًى عن 

االتأثيیرااتت االسيیاسيیة االكبيیرةة٬، فالسيیاسة متقلبة متغيیرةة٬، أأما االقضاء فيیجب أأنن يیكونن في حالة من 

نونن ااالستقراارر وو االثباتت٬، وو ال يیصح ــ في تقديیريي ــ أأنن يیقالل أأنن للثوررااتت قانونهھا االخاصص ووهھھھو قا

"االشرعيیة االثورريیة" االذيي تستخدمهھ كل سلطاتت االدوولة٬، فهھذهه االشرعيیة تعد أأساسا تستند لهھ االسلطة 

االسيیاسيیة ــ ال االقضائيیة ــ االحاكمة بعد نجاحح االثوررةة٬، أأيي ثوررةة٬، في ااتخاذذ قرااررااتت سيیاسيیة تحدثث 

هھ االقضاء في تغيیيیرااتت عميیقة في االمجتمع االثائر٬، لكن هھھھذهه االشرعيیة نفسهھا ال تصلح أأساسا يیستند ل

االتصديي ألمورر هھھھي خاررجة عن أأصل ووظظيیفتهھ٬، وو ططبيیعة ااختصاصاتهھ٬، وو إإال تحولل ااألمر إإلى ما 

يیشبهھ "حكومة من االقضاةة" وو هھھھو ااألمر غيیر االمقبولل من االناحيیتيین االسيیاسيیة وو االقضائيیة.   
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االقضاء االدستورريي:  

اانحصر تدخل االقضاء االدستورريي االمصريي٬، ممثال في االمحكمة االدستورريیة االعليیا٬، في االمشهھد 

االسيیاسي بعد االثوررةة في مرةة ووااحدةة ررئيیسة٬، إإال أأنهھا كانت بمثابة االزلزاالل االسيیاسي االذيي ماززاالت 

تتواالى تواابعهھ وو تترىى. حيیث قضت االمحكمة االدستورريیة االعليیا في االراابع عشر من شهھر يیونيیو من 

ي ااالنتخاباتت االرئاسيیة ــ بعدمم ددستورريیة قانونن قبل يیوميین فقط من جولة ااإلعاددةة فــ  2012امم االع

مجلس االشعب٬، ما ترتب عليیهھ حل ذذلك االمجلس وو خرووجهھ من االحيیاةة االسيیاسيیة االمصريیة بالكليیة. 

ل ال يیحتاجج ااألمر لكثيیر إإيیضاحح العتبارر ذذلك االحدثث ززلزااال سيیاسيیا عنيیفا أأثر٬، بشكل هھھھائل٬، في مجم

فتكفي ااإلشاررةة أأنن مجلس االشعب االمصريي٬، االذيي ااستغرقق اانتخابهھ شهھريین ااألحدااثث وو االتطوررااتت٬، 

االدوولة قراابة مليیارريین من االجنيیهھاتت٬، هھھھو االغرفة االبرلمانيیة ااألهھھھم وو صاحب ميیزاانيیة كامليین وو كلف 

شهھر ااالختصاصاتت االتشريیعيیة وو االرقابيیة ااألعلى٬، كما أأنهھ لم يیكن مضى على اانتخابهھ إإال أأقل من أأ

خمسة فحسب. ااختلفت االتأوويیالتت٬، وو ما ززاالت٬، حولل أأسبابب هھھھذاا االحكم٬، وو توقيیت صدووررهه. غيیر 

أأنهھ٬، بعيیداا عن االشرووحاتت االقانونيیة٬، وو ااألسبابب وو االتأوويیالتت االسيیاسيیة غيیر االثابتة٬، نكتفي بالقولل 

ي أأنن هھھھذاا االحكم مثل أأررضيیة ووااسعة للصداامم بيین االسلطة االقضائيیة٬، من جانب٬، وو االتيیارر االسيیاس

ااألهھھھم في االبالدد (تيیارر ااإلسالمم االسيیاسي بأجنحتهھ االمختلفة وو على ررأأسهھا جماعة ااإلخواانن االمسلميین) 

من جانب آآخر٬، ووسبب ذذلك أأنن هھھھذاا االتيیارر ااألخيیر كانن يیستحوذذ على قراابة سبعيین بالمائة من مقاعد 

االبرلمانن االذيي ُحل.  

)5(  

االطريیق إإلى االموااجهھة  

كانت بمثابة  2012هھر أأبريیل إإلى شهھر يیونيیو من االعامم يیمكن االقولل أأنن االفترةة االممتدةة من ش

االمخاضض االذيي تخلف عنهھ موااجهھة كبرىى ووقعت بيین االسلطة االقضائيیة وو تيیارر ااإلسالمم االسيیاسي. وو 

يیظهھر ذذلك من إإجمالل ما تم عرضهھ آآنفاً من أأحكامم قضائيیة ــ ثالثة ــ بالغة ااألهھھھميیة: ففي شهھر 

لغاء قراارر مجلس االشعب االمصريي بتشكيیل االجمعيیة أأبريیل صدرر حكم محكمة االقضاء ااإلدداارريي بإ

االتأسيیسيیة االمنتخبة لكتابة االدستورر٬، وو هھھھو ما ااعتبر عدوواانا من االقضاء على االسلطة االتشريیعيیة؛ وو 

في أأوواائل شهھر يیونيیو صدرر حكم محكمة جنايیاتت االقاهھھھرةة فيیما عرفف بمحاكمة االقرنن ووذذلك بشأنن 

ستة من كبارر مسئولي ووززااررةة االدااخليیة٬، حيیث  محاكمة حسني مبارركك وو وولديیهھ وو ووززيیر ددااخليیتهھ وو

قضت االمحكمة بتبرئة االجميیع من كل ااالتهھاماتت عداا مبارركك وو ووززيیر االدااخليیة في خصوصص ااالتهھامم 
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بقتل االمتظاهھھھريین فحسب (وو هھھھو ما تم نقضهھ من محكمة االنقض الحقاً)؛ وو أأخيیراا٬، في 

مجلس االشعب.  ٬، صدرر حكم االمحكمة االدستورريیة االعليیا سابق االذكر بحل14/6/2012  

بصدوورر هھھھذهه ااألحكامم االثالثة٬، السيیما وو أأنهھا كانت تبدوو٬، بشكل أأوو بآخر٬، ضد االتيیارر االسيیاسي ااألكبر 

في االبالدد٬، أأوو ضد االثوررةة ــ فقد تم تدشيین مرحلة االموااجهھة االتي تحققت فيیما بعد في االعديید من 

حل مجلس االشعب حيیث  االصدااماتت بيین االقضاء وو االسلطة االحاكمة٬، وو بخاصة بعد أأيیامم قالئل من

٬، لرئيیس االجمهھورريیة االمنتخب االمنتمي لجماعة ااإلخواانن 2012اانتقلت االسلطة٬، في ااألوولل من يیوليیو 

االمسلميین.   

االرئيیس االمنتخب وو خيیارر االموااجهھة:   

بداا من االيیومم ااألوولل لدىى تولي االرئيیس محمد مرسي أأنهھ قاددمم إإلى االحكم حاسما ااختيیاررهه بالموااجهھة 

االتيیارر االسيیاسي االذيي يینتمي نهھ يیحمل على كتفيیهھ غضبا عاررما عند ظظاهھھھراا أأمع االقضاء٬، فقد كانن 

إإليیهھ جرااء "مماررساتت" االسلطة االقضائيیة االتي ااعتبرتت "معادديیة للثوررةة" أأوو "من بقايیا االنظامم 

االموااجهھة االمبكرةة بدأأتت بقراارر من االرئيیس مرسي٬، بعيید أأيیامم قليیلة من تولي االسلطة٬، بإعاددةة  االقديیم".

خالفة لحكم االمحكمة االدستورريیة االعليیا٬، وو هھھھي االخطوةة االتي ممجلس االشعب إإلى مماررسة عملهھ بال

خرجت منهھا االرئاسة االمصريیة منهھزمة نظراا لخرووجهھا االسافر على حكم االمحكمة االدستورريیة غيیر 

بل للتأوويیل أأوو االتجاووزز.االقا  

في أأكتوبر من االعامم نفسهھ٬، اانتقلت االموااجهھة إإلى منصب االنائب االعامم وو االذيي كانن يیشغلهھ عبد 

االمجيید محمودد. في هھھھذهه االمحاوولة غيیر االناجحة أأيیضا٬ً، حاوولل ررئيیس االجمهھورريیة إإززااحة االنائب االعامم 

يیتشاوورر معهھ بشأنن ذذلك. ذذرريیعة  بتعيیيینهھ سفيیراا٬، إإال أأنن ااألخيیر أأعلن ررفضهھ لذلك مقرررااً أأنن أأحداا لم

ااتخاذذ تلك االخطوةة٬، من جانب ررئيیس االجمهھورريیة٬، أأنن االنائب االعامم لم يیقم بأددااء عملهھ على االشكل 

االمطلوبب ما أأددىى لتبرئة االمتهھميین٬، من أأشخاصص االنظامم االسابق٬، في قضايیا قتل االمتظاهھھھريین وو 

لغ أأمامم االرأأيي االعامم.االفسادد. سببت هھھھذهه االحاددثة ضربة جديیدةة للرئاسة بوضعهھا في حرجج با  

أأما كبرىى االموااجهھاتت االقاصمة٬، فكانت في قيیامم ررئيیس االدوولة بإصداارر إإعالنن ددستورريي في االحادديي 

بالغة االخطوررةة أأهھھھمهھا: عزلل  ااً عليیهھ آآثارر ت٬، وو قد ترتب2012وو االعشريین من نوفمبر من االعامم 

يي من االتعرضض أليي االنائب االعامم من منصبهھ بطريیق غيیر مباشرةة؛ منع االقضاء ااإلدداارريي وو االدستورر

قراارٍر صدرر٬، أأوو سيیصدرر٬، عن ررئيیس االجمهھورريیة ــ بتحصيین هھھھذهه االقرااررااتت من االرقابة االقضائيیة ــ 

ططواالل االفترةة ااالنتقاليیة وو حتى صدوورر االدستورر االجديید؛ وو أأخيیراا إإنشاء نيیابة عامة للثوررةة وو إإعاددةة 
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مرحلة فاررقة في مجمل  االمحاكماتت االجنائيیة االتي تمت لدىى ظظهھورر أأددلة جديیدةة. مثّل ذذلك ااإلعالنن

االفترةة ااالنتقاليیة لما بعد االثوررةة االمصريیة٬، وو قد أأثارر جدال وو ااستيیاء ووااسعيین٬، وو ما ززاالت آآثاررهه ممتدةة 

إإلى ااآلنن ــ كأززمة االنائب االعامم ــ منتظرةة االتدخل لتسويیتهھا. وو بعيیداا عن ااآلثارر االسيیاسيیة االكبيیرةة 

ميیق حالة ااالستقطابب االسيیاسي االتي قسمت االتي ترتبت على ذذلك ااإلعالنن٬، وو أأهھھھمهھا ترسيیخ وو تع

االبالدد لنصفيین كبيیريین ــ بعيیداا عن ذذلك٬، فقد ااعتبر ذذلك ااإلعالنن أأعنف هھھھجمة على االقضاء 

االمصريي في االسنوااتت ااألخيیرةة.   

بعيید أأيیامم قالئل من إإصداارر ذذلك ااإلعالنن "االدستورريي"٬، ووقعت حاددثة بالغة االداللة وو ااألهھھھميیة٬، إإذذ قامم 

يین وو االمؤيیديین للتيیارر ااإلسالمي بالتظاهھھھر وو ااالعتصامم في محيیط االمحكمة عددد كبيیر من االمنتم

االدستورريیة االعليیا٬، كانن ذذلك بمناسبة جلسة محدددةة للنطق بالحكم في ددعويیيین ددستورريیتيین بشأنن 

ددستورريیة قانونن مجلس االشوررىى (االغرفة االثانيیة للبرلمانن) وو قانونن االجمعيیة االتأسيیسيیة لكتابة 

ر وو ااالعتصامم سلميیا٬، إإذذ "منع" قضاةة االمحكمة عمليیا من االوصولل لمقر االدستورر. لم يیكن االتظاهھھھ

االمحكمة٬، ووسط هھھھتافاتت وو شعاررااتت بالغة ااإلساءةة٬، ما ترتب عليیهھ تأجيیل٬، قسراا٬ً، نظر االجلساتت 

ألجل غيیر مسمى.  

٬، صدرر االدستورر االجديید مثيیراا لجدااالتت قانونيیة وو سيیاسيیة 2012من دديیسمبر من االعامم  24في 

ا٬، في سيیاقق هھھھذاا االبحث٬، ما تضمنهھ من تخفيیض عددد قضاةة االمحكمة االدستورريیة ووااسعة٬، من أأهھھھمهھ

قاضيیا فقط٬، ما ترتب عليیهھ٬، بأثر فورريي مباشر٬، عزلل سبعة من قضاةة  11قاضيیا إإلى  18االعليیا من 

االمحكمة االدستورريیة االعليیا٬، وو هھھھو ما عّد اانتهھاكك صاررخخ لمبدأأ أأنن "االقضاةة غيیر قابليین للعزلل من 

بر أأنن هھھھذاا "االعزلل بموجب االدستورر" خرووجج سافر على ددوولة االقانونن وو مباددئئ ووظظيیفتهھم"٬، كما ااعت

االحكم االرشيید.  

ااستمراارراا للصرااعع االسيیاسي االمحتدمم في االبالدد٬، وو حيیث صدرر قراارر ررئيیس االجمهھورريیة٬، في أأووااخر 

شهھر فبراايیر من االعامم االحالي٬، بدعوةة االناخبيین النتخابب مجلس االنواابب االجديید٬، على أأنن تبدأأ 

تت في نهھايیة شهھر أأبريیل ــ ططعن بعض معاررضي ررئيیس االجمهھورريیة على هھھھذاا االقراارر٬، ااالنتخابا

فكانن أأنن أأصدررتت محكمة االقضاء ااإلدداارريي حكما بالغ االتأثيیر بإلغاء قراارر ررئيیس االجمهھورريیة بدعوةة 

االناخبيین لالقترااعع٬، وو أأحالت االطعن برمتهھ للمحكمة االدستورريیة االعليیا للفصل في مدىى ددستورريیة 

اابب نفسهھ. االنتيیجة االمباشرةة االتي ترتبت على ذذلك االحكم هھھھي ووقف إإجرااءااتت قانونن مجلس االنو

ااالنتخاباتت٬، بعد ووضع االجدوولل االزمني لهھا بالفعل٬، وو تأجيیلهھا لحيین حسم االنزااعع أأووإإصداارر قانونن 

جديید لالنتخاباتت.   
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يیر اامتد االشد وو االجذبب بيین االقضاء وو االنظامم االحاكم٬، بالرغم من ترااكم ااألززماتت وو عدمم تسويیة االكث

منهھا٬، إإلى أأنن ااندلعت أأززمة جديیدةة٬، شهھر أأبريیل االماضي أأيیضا٬ً، وو هھھھي االمتصلة بقانونن االسلطة 

االقضائيیة٬، حيیث تقدمم حزبب االوسط٬، االمواالي لجماعة ااإلخواانن االمسلميین٬، بمشرووعع لتعديیل قانونن 

االسلطة االقضائيیة يیتم بموجبهھ ــ بيین نقاطط أأخرىى ــ تخفيیض سن تقاعد االقضاةة من االسبعيین لتصبح 

تيین عاما٬، على أأنن يیطبق ذذلك "بأثر فورريي" على قضاةة مصر جميیعا٬ً، بما معناهه "عزلل فورريي" س

لكل شيیوخخ االقضاةة فيیما فوقق االستيین عاما بمجردد إإقراارر االقانونن. تلك هھھھي آآخر االموااجهھاتت االمشتعلة 

بيین االقضاء وو االنظامم االحاكم وو هھھھي محل نقاشش ااآلنن. وو في محاوولة للخرووجج من ذذلك االمأززقق٬، وو 

قق االمتوااليیة٬، ااقترحح ررؤؤساء االهھيیئاتت االقضائيیة عقد مؤتمر موسع لمناقشة كل شئونن االقضاء وو االمآزز

االعداالة في مصر٬، وو هھھھو ما يیتم ااإلعداادد لهھ ااآلنن٬، تحت ااسم "مؤتمر االعداالة"٬، على أأنن يیعقد في نهھايیة 

شهھر مايیو االحالي.   

نظامم االحاكم. وو االموضوعع ما تقدمم٬، بإيیجازز بالغ٬، أأهھھھم محطاتت االموااجهھة بيین االسلطة االقضائيیة وو اال

برمتهھ٬، االسلطة االقضائيیة وو موضعهھا من االثوررةة٬، عند هھھھذهه االنقطة من هھھھذاا االبحث٬، يیدفعنا للوقوفف وو 

االنظر في االنتائج وو ااألسبابب ــ وو رربما االدررووسس ــ االتي ترتبت على هھھھذاا االمسارر االذيي ااتخذتهھ ــ أأوو 

حثنا ــ في االقلب من ذذلك. أأرريید لهھا أأنن تتخذهه ــ االثوررةة االمصريیة٬، وو االقضاء ــ محل ب  

)6(  

-تأمالتت في االمسارر االنتائج وو ااألسبابب   

بالغة ااألهھھھميیة ترتبت على مجمل االمسارر سالف االعرضض: ثمة نتائج  

فالمجتمع االمصريي ااآلنن٬، أأوو على ااألقل االقطاعع االفاعل فيیهھ٬،  سيیاسيیا؛ااعتبارر االقضاء ططرفا : أأووالً 

منقسم إإلى شطريین كبيیريین٬، يیصنف االقضاء على أأنهھ مع أأحدهھھھما (ما يیعرفف بالتيیارر االمدني٬، أأوو ما 

ــ كنتيیجة مباشرةة لالستقطابب هھھھو ضد االتيیارر ااإلسالمي) وو ال خالفف أأنن تصنيیف االقضاء سيیاسيیا 

بالضرووررةة٬، خرووجهھ عن "االحيیادد" وو هھھھو من أأخص خصائص يیعني٬، مباشرةة وو االسيیاسي االعميیق ــ 

االعمل االقضائي.   

 ً ٬، وو هھھھو ننوواالكثيیر٬، شعارر سيیاسي جديید أأططلقهھ االبعض٬، وو ما ززاالل يیستخدمهھ اانتشارر: ظظهھورر٬، ووثانيیا

"االشعب يیريید تطهھيیر االقضاء". ددوونما بحث في كيیفيیة ظظهھورر ذذلك االشعارر أأوو من أأططلقهھ وو أأسبابب 

ااألمورر إإلى أأنن تصل إإلى هھھھذاا االمدىى في االتعامل مع مؤسسة  أأنن تنحدرر ذذلك٬، فاألمر جد خطيیر
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كانت٬، باألمس االقريیب٬، تحظى بقدرر غيیر قليیل من ااالعتبارر وو االمصدااقيیة في أأعيین جل أأفراادد 

االمجتمع. ااألكيید في هھھھذاا االسيیاقق أأنن أأخطاء جسيیمة وو مركبة ااررتكبت من أأططراافف عدةة ــ تحاوولل هھھھذهه 

االوررقة تتبعهھا ــ أأددتت إإلى ذذلك.  

 ً تعميیق ظظاهھھھرةة ااالنقسامم االقضائي؛ حيیث ووجدتت بعض االتيیاررااتت ددااخل االقضاء االمصريي نفسهھ : ثالثا

تتعامل مع االشئونن االعامة ططبقا لنظرتهھا االخاصة فيیما يیشبهھ االعمل االحزبي. ذذكرنا سابقا أأنن تطورراا 

كبيیراا شهھدتهھ االساحة االسيیاسيیة االمصريیة في سنوااتت ما قبل االثوررةة٬، وو هھھھو ددخولل شريیحة كبيیرةة من 

اةة إإلى االمشهھد االعامم في مصر٬، بقيیاددةة نادديي قضاةة مصر أأحيیانا٬ً، وو لسبب أأوو آلخر تخلق مع االقض

االوقت ما عرفف بب"تيیارر ااستقاللل االقضاء". االحاصل أأنن هھھھذاا "ااالنشقاقق" في صف االقضاةة٬، وو إإنن 

كانن مقبوال قبل االثوررةة٬، إإال أأنهھ تفاقم بشكل أأفدحح بعد االثوررةة٬، حيیث أأنشئت حركة تسمى "قضاةة من 

ر" تسوقق نفسهھا كحركة مضاددةة لنادديي االقضاةة٬، وو ألسبابب ااالنقسامم االسيیاسي في االبالدد٬، أأجل مص

فإنن هھھھذهه االحركة تظهھر تواافقا دداائما مع كل تحركاتت وو قرااررااتت ررئيیس االجمهھورريیة وو تيیارر ااإلسالمم 

االسيیاسي من خلفهھ. وو على االرغم من قلة عددد أأعضاء هھھھذهه االحركة٬، وو أأنن ما تحدثهھ من ضجيیج 

حجمهھا وو قدررتهھا٬، إإال أأنن مجردد ووجوددهھھھا٬، في تقديیريي٬، يیعبر عن االجرووحح االتي أأكبر بكثيیر من 

أأصابت االجسد االقضائي االمصريي٬، فضال عن االمساووئئ االبالغة لمجمل إإددااررةة االمرحلة ااالنتقاليیة.   

 ً ااهھھھتزاازز شديید للثقة في صرحح االعداالة٬، وو هھھھو ااألمر االقريین مباشرةة النهھيیارر ددوولة االقانونن٬، إإذذ : رراابعا

االمؤسسة االقيیّمة على تطبيیق االقانونن٬، فال مهھربب من اانهھيیارر االدوولة ذذااتهھا. عندما تنهھارر   

ااألسبابب  

تحدثنا في موااضع متفرقة من هھھھذاا االبحث٬، بإيیجازز٬، عن بعض ااألسبابب االتي أأددتت لهھذاا االمسارر االذيي 

عبر االمرحلة  وو ما حدثث من تدااخل  ووموااجهھاتت٬، ااتخذهه االقضاء٬، وو ااتخذتهھ االثوررةة من االقضاء٬،

مة٬، ما تقدمم ذذكرهه ٬، في االسطورر االقاددفي موضع ووااحد ااالنتقاليیة بكاملهھا. وو لعلهھ من االمهھم أأنن نجمل

من هھھھذهه ااألسبابب٬، وو غيیرهھھھا٬، بشيء من االتفصيیل.  

أأسلفنا لدىى االحديیث عن االقضاء االعامم أأنن سبباً ررئيیساً لما حدثث من تدااخل بيینهھ وو بيین االثوررةة  أأووالً:

هھھھو عدمم تبني "مشرووعع متكامل للعداالة ااالنتقاليیة". وو االمقصودد من ذذلك ليیس على االشكل االذيي ووقع 

خرووجا عن االقضاء االطبيیعي وو االلجوء إإلى ااإلجرااءااتت ااالستثنائيیة٬، كما كانن وو ال ززاالل يینادديي االكثيیر 

ففي تقديیريي أأنن االثوررةة قامت للمناددااةة بالعدلل وو إإقامة ددوولة االقانونن٬، فال يیكونن  من االقوىى االسيیاسيیة٬،

قبولل٬، عندئذ٬، أأنن تستخدمم االثوررةة نفسهھا أأددووااتت االبطش وو ااالستبداادد االتي اانقلبت هھھھي عليیهھا٬، وو من االم
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فتح نقاشش ووااسع وو شامل حولل  االمقصودد من تبني ذذلك االمشرووعع إإنما كاننإإال فما االجديید؟؟ ــ 

ااستحقاقاتت االمرحلة ااالنتقاليیة وو كيیفيیة معالجتهھا وو على ررأأسس هھھھذهه ااالستحقاقاتت كيیفيیة االتعامل٬، 

رةة كليیة شاملة٬، مع مظالم وو اانحراافاتت االنظامم االسابق وو كل جراائمهھ االسيیاسيیة وو االجنائيیة. كانن بنظ

من االمأمولل أأنن يیصدررذذلك االتشريیع االشامل٬، بناء على ذذلك االنقاشش٬، ليیتعامل مع هھھھذهه االمعضلة 

االكبيیرةة االتي يیوااجهھهھا كل مجتمع أأوو ددوولة في حالة اانتقاليیة كبيیرةة كالتي شهھدتهھا وو تشهھدهھھھا مصر. 

أأما أأنن يیتركك ااألمر للقضاء االعادديي ليیتعامل مع ااستحقاقاتت ثالثيین عاما من االفسادد وو ااالستبداادد 

بالقانونن االعادديي٬، وو ذذلك في ظظرفف "غيیر عادديي" فذلك٬، في تقديیريي٬، كانن مصدرراا ررئيیسا من 

مصاددرر ااألززماتت االتي تعيیشهھا مصر على اامتداادد االمرحلة ااالنتقاليیة.   

عن شكل وو مدىى تدخل االقضاء ااإلدداارريي في االفضاء االسيیاسي٬،  ااتضح بجالء٬، لدىى االحديیث ثانيیاً:

٬، السيیما ااإلخفاقق االكامل حجم االفشل االذيي تعانيیهھ االنخبة االسيیاسيیة االمصريیة على مختلف ااألصعدةة

فمن االمعلومم أأنن أأبرزز تحٍد  .خاللل االمرحلة ااالنتقاليیة في إإددااررةة االخالفاتت االسيیاسيیة االتي البد حاددثة

ااالنتقاليیة هھھھو قدررةة االنخبة االسيیاسيیة٬، في االسلطة أأوو خاررجهھا٬، على  يیوااجهھ االدوولة في مرحلتهھا

يیتمثل ذذلك االشكل االصحي في االقدررةة على فتح حواارر دداائم وو متجددد "إإددااررةة" خالفاتهھا بشكل صحي٬، 

بشأنن كل االملفاتت االسيیاسيیة وو غيیرهھھھا االمفتوحة على مائدةة االوططن٬، مع االقدررةة٬، عند هھھھذهه االنخبة٬، على 

٬، ددوونن تخويین وو إإقصاء٬، وو االتحركك في إإططارر حد أأددنى من االتواافق يیسمح ااستيیعابب بعضهھا االبعض

بتجاووزز االخالفاتت وو االمضي لألمامم. هھھھذاا االفشل في إإددااررةة االخالفاتت أألجأ جميیع االالعبيین االسيیاسيیيین 

إإلى أأنن تولي ووجهھهھا شطر ططرفف ثالث يیستطيیع "تسويیة" االخالفاتت االسيیاسيیة٬، فكانن هھھھذاا االطرفف 

السيیما ااإلدداارريي وو االدستورريي منهھ. هھھھذهه االحالل في مجملهھا أألجأتت  هھھھو االقضاء بأفرعهھ االثالثة٬،

االقضاء٬، أأوو أأناططت بهھ٬، ددووررااً ال يیدخل باألساسس في أأصل ووظظيیفتهھ٬، وو هھھھو ما نتج عنهھ٬، في نهھايیة 

االمطافف٬، جذبب االقضاء إإلى االمعتركك االسيیاسي وو ااعتباررهه٬، بحكم تعاررضض االمصالح وو تدااخلهھا٬، 

العباً فيیهھ.  

حمل قسطاً من االمسئوليیة عن ما آآلت إإليیهھ ااألمورر. وو في هھھھذاا ااإلططارر يیمكن أأنن االقضاء نفسهھ يیت ثالثاً:

نرصد مسألتيین أأساسيیتيین:  

1- ررااً ليیس لهھ أأنن يیؤدديیهھ بشكل أأوو بآخر٬، أأنن يیؤدديي ددوو أأوو االمحاكم٬، ااررتضى بعض االقضاةة٬، 

بعباررةة أأخرىى٬، أأررىى أأنن  بحكم ووظظيیفتهھ٬، أأوو٬، ططبقا للظرفف االسيیاسي٬، كانن من غيیر االمالئم أأنن يیؤدديیهھ.

. في مسائل كانن ززاائداا عن االحد االمالئمدىى االذيي ووصل إإليیهھ نوعع٬، وو حجم٬، االتدخل في بعض االاالم

هھھھذاا االسيیاقق٬، أأضربب مثاليین لتأكيید ذذلك: ااألوولل حيین أأصدررتت محكمة االقضاء ااإلدداارريي حكما بإلغاء 
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نبهھ . أأعتقد أأنن هھھھذاا االحكم جاقراارر االبرلمانن ــ قبل حلهھ ــ بتشكيیل االجمعيیة االتأسيیسيیة لكتابة االدستورر

االصواابب إإلى حد بعيید ال في االتقديیر االسيیاسي فحسب٬، بل في االتأصيیل االقانوني وو االفني أأيیضا٬ً، وو 

كانن في  ااألنسباالحل  من االمعلومم أأنن هھھھذاا االحكم كانن من االعالماتت االفاررقة كما أأسلفنا تفصيیالً.

ررفض ددعوىى بطالنن تشكيیل االجمعيیة االتأسيیسيیة وو تركك هھھھذاا االخالفف "االسيیاسي" ليیتم تسويیتهھ بيین 

ااألططراافف االمعنيیة بهھ.  

 

عن حكم االمحكمة االدستورريیة االعليیا بحل مجلس االشعب. بقطع االنظر عن كل ما أأحيیط  االمثالل االثاني

ططالقق٬، ففوقق أأنهھ ااعتبر ــ من بهھذاا االحكم االتارريیخي٬، أأررىى أأنهھ جاء في توقيیت غيیر مالئم على ااإل

ً صاررخ جانب تيیارر ااإلسالمم االسيیاسي خاصة ــ ااعتدااءً  رقا لمبدأأ االفصل على االسلطة االتشريیعيیة وو خ ا

رر هھھھذاا االحكم قبل يیوميین فحسب من جولة ااإلعاددةة في ااالنتخاباتت االرئاسيیة٬، بيین االسلطاتت٬، فقد صد

جديید٬، حيین أأنن االبرلمانن نفسهھ لم يیكن وو قبل أأقل من أأسبوعيین من نقل االسلطة لرئيیس االجمهھورريیة اال

االحرجج من عمر االمرحلة  ةةشديید أأقل من خمسة أأشهھر فقط  وو في مرحلةيیماررسس سلطاتهھ إإال منذ 

كانن ااألمر يیستدعي قدرراا من ااالستقراارر ووعبورر هھھھذهه االمرحلة االصعبة من ددوونن هھھھذاا  ااالنتقاليیة.

تأجيیل ددعوىى عدمم ددستورريیة  االزلزاالل االذيي أأحدثهھ ذذلك االحكم.  كانن االحل يیكمن٬، في ااألقل٬، في

قانونن مجلس االشعب لحيین تجاووزز االمرحلة آآنفة االوصف٬، وو االمحكمة٬، بالقطع٬، كانت تملك هھھھذاا 

االقراارر ــ تأجيیل نظر االدعوىى ــ من ددوونن معقب عليیهھا.   

 

2- االمسألة االثانيیة تتعلق بإخفاقق االمؤسسة االقضائيیة٬، في مجملهھا٬، في ااتخاذذ خطوااتت حقيیقيیة  

إإجرااء ذذلك ااإلصالحح في االتوقيیت االصحيیح. أأسلفنا أأنن االقضاء يیوااجهھ عددداا نحو ااإلصالحح٬، السيیما 

من االمشاكل وو االعقباتت االتي تتعلق بكونهھ مؤسسة مهھنيیة بحتة٬، باإلضافة لتحٍد آآخر متعلق باستقاللل 

االقضاء عن االسلطة االتنفيیذيیة باعتبارر أأنن االقضاء نفسهھ سلطة ددستورريیة من سلطاتت االدوولة االثالثث. وو 

ا أأعتقد٬، أأنن االقضاء لم يیستطع أأنن يیستجب "للمد االثورريي" االعاررمم االذيي نزلل بمصر٬، فقد االحقيیقة٬، فيیم

قرررنا٬، في غيیر موضع من هھھھذاا االبحث٬، أأنن تغيیيیراا عميیقا حل بالمجتمع وو االدوولة االمصريیيین٬، 

ااستدعى ذذلك٬، من االجميیع٬، أأنن يیكونن على قدرر االمسئوليیة وو يیتوااكب مع "االرووحح االجديیدةة"٬، وو هھھھي 

ا: االعدلل٬، االمساووااةة٬، تكافؤ االفرصص٬، االشفافيیة وو غيیر ذذلك من االقيیم. حاصل ااألمر االرووحح االتي قواامهھ

أأنن االقضاء ظظل على حالهھ محاووال االدفاعع عن عريینهھ ــ في خضم ما ووااجهھهھ من هھھھجماتت ــ من ددوونن 

ااتخاذذ أأيي خطوااتت إإصالحيیة حقيیقيیة تعطي شعورراا٬، لعامة االناسس قبل خاصتهھم٬، أأنن مؤسسة كبيیرةة 

يیجريي حولهھا وو باددررتت بإعطاء "نموذذجج" لسرعة ااإلصالحح وو فاعليیتهھ٬، بحجم االقضاء ووعت ما 

فضال عن موااكبتهھ لطموحاتت االناسس.   



-- لحقق بالالعنففاا     - 	  18 	  

 

صالحح وو االتغيیيیر مقصودد ما تقدمم٬، هھھھو قيیامم االقضاء٬، االمؤسسة٬، باتخاذذ إإجرااءااتت فعالة نحو ااإل

تأخيیر. وو نمثل لذلك بمثاليین عمليیيین: ااألوولل٬، كانن في مقدوورر االمؤسسة  االمطلوبيین من ددوونن

االقضائيیة٬، من ددوونن حاجة للسلطتيین االتنفيیذيیة (بعيیداا عن مسألة ااستقاللل االقضاء) وو االتشريیعيیة 

(حيیث ال حاجهھ إلصداارر تشريیع جديید) ــ في مقدووررهھھھا تعديیل قوااعد االتعيیيین في االمؤسسة االقضائيیة 

لمباددئئ االعداالة وو االمساووااةة وو تكافؤ االفرصص٬، بحيیث يیكونن معيیارر االكفاءةة هھھھو  بما يیضمن تطبيیقا كامال

ااألساسس لتولي االمناصب االقضائيیة وو هھھھو ما كانن كفيیال بتدعيیم صوررةة االقضاء عامة كما أأنهھ يیفتح 

بابب ااألمل للصعودد٬، ااجتماعيیا٬، بناء على االكفاءةة االشخصيیة وو ليیس شيیئا آآخر.  

 

ني للقضاةة وو ووكالء االنيیابة االعامة٬، إإذذ يیعد هھھھذاا ااألمر أأحد مشكالتت االمثالل االثاني يیتعلق بالمستوىى االف

االمنظومة االقضائيیة٬، السيیما في االسنوااتت ااألخيیرةة (يیشيیر ذذلك إإلى ضعف مستوىى االتعليیم االجامعي 

وو ما أألم بهھ في االعقودد ااألخيیرةة). يیستطيیع االقضاء تبني إإجرااءااتت تضمن٬، فضال عن ااختيیارر أأفضل 

لقضائي٬، ررفع االمستوىى االفني للقضاةة بما يیعودد باإليیجابب على أأددااء االعناصر وو أأكفأهھھھا للعمل اا

االمؤسسة االقضائيیة ككل وو قدررتهھا على "إإنتاجج" االعداالة. في هھھھذاا االسيیاقق نشيیر إإلى أأنن مسألة 

ااستقاللل االقضاء ليیست بمفرددهھھھا أأصل االمشاكل بالنسبة للقضاء٬، بل يیتالززمم معهھا االمشاكل ذذااتت 

  تقل أأهھھھميیة.االطابع االفني للعمل ذذااتهھ وو هھھھي ال

 

ال شك أأنن لظاهھھھرةة تقاعس االقضاء عن ااإلصالحح أأسبابب عديیدةة٬، وو حيیث ال محل لسرددهھھھا هھھھنا٬، إإال 

أأنن ثمة ما يیستحق االذكر على سبيیل ااإليیجازز٬، ذذااكك هھھھو أأنن االقضاء بطبعهھ٬، وو بحكم ووظظيیفتهھ "مؤسسة 

أأوو االتوجهھ  محافظة" ليیس االمقصودد محافظة بالمعنى االديیني أأوو االسيیاسي٬، بل محافظة بمعنى االميیل

إإلى "االحفاظظ على  االوضع االقائم"٬، فالرغبة في االتغيیيیر ليیست لصيیقة بالشخصيیة االقضائيیة في 

عمومهھا. لعل ذذلك ما يیفسر لنا جانبا من االصعوباتت االتي تكتنف٬، دداائما٬، عمليیة ااإلصالحح االقضائي٬، 

ليیس في مصر فحسب٬، بل في كل االدوولل.   

 

خاتمة:  
ثوررةة االمصريیة٬، وو ال ززاالل االجميیع ــ أأفراادداا وو جماعاتت٬، مرتت من عمر اال سبعة وو عشريین شهھرااً 

حكومة وو معاررضة ــ يیتلمس االطريیق نحو اانتقالل ااجتماعي وو سيیاسي حقيیقي٬، اانتقالل يیضمن إإقامة 

مجتمع "االمساووااةة وو االحريیة وو االعداالة ااالجتماعيیة". وو على هھھھذهه االطريیق٬، إإخفاقاتت كثيیرةة وو عثرااتت 

انن٬، وو سيیظل لسنوااتت قاددمة٬، ااهھھھتزاازز صوررةة "االعداالة" متعدددةة عاشهھا االمجتمع االمصريي٬، وو قد ك



-- لحقق بالالعنففاا     - 	  19 	  

في أأعيین االناسس٬، وو تقويیض ددعائمهھا٬، أأحد أأكبر االخسائر االتي منيیت بهھا "مصر االثوررةة"٬، وو هھھھي 

---قودد٬، من االعمل وو "إإعاددةة االبناء".خساررةة٬، من غيیر شطط في االقولل٬، تحتاجج لسنوااتت٬، وو رربما لع

___________________  

وو باحث غيیر مقيیم بمركز ررفيیق االحريیريي للشرقق  مصريي يقاض :عوفف يیوسف

ااألووسط االتابع لمؤسسة االمجلس ااألططلنطي بالواليیاتت االمتحدةة.   

منظمة االحق بالالعنف عن آآرراائهھ  فيللمنتدىى االدستورريي  االمقدمة االدررااسة هھھھذهه تعبر

.االشخصيیة  

 

 


