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 القضاء: املجلس األىلع للهيئات القضائية نموذجا مصر وترويض  
 عباس قباري 

من عدم  يعاني  والقضاء اليزال  يحكم،  نظامه اليزال  لكن  مبارك  بعد، فقط سقط  القضاء  إلى  لم تصل  )الثورة 

رئيس نادي القضاة األسبق وأحد زعماء تيار االستقالل إّبان  زكريا عبد العزيز  تصريح للمستشار    (1) االستقاللية(

 علي انتقادات ُوجهت إلي القضاء علي خلفية التراخي في محاكمة مبارك ورؤوس نظامه. يصلح 
ً
حكم مبارك، تعليقا

 لتلك الورقة التي تلقي الضوء على أهم مالمح الخبرة املصرية في ترويض القضاء، وترصد 
ً
أهم ذلك التصريح مدخال

 التدخالت من السلطة التنفيذية، وكيف ترغم القضاء على خدمة أهدافها.  

يتناول   مطلبين،  إلى  الورقة  تلك  األول وتنقسم  وما عرف    املطلب  القضائية  للهيئات  األعلى  املجلس  نشأة  ظروف 

 في هذا الشأن.   2013إجراءات ما بعد املطلب الثاني  بمذبحة القضاة، فيما يتناول 

 نشأة املجلس األىلع للهيئات القضائيةل: املطلب األو
استقرت األعراف في األوساط القضائية على تشكيل مجالس إدارات للهيئات والجهات القضائية، تكون لها كثير من  

الصالحيات وعليها كثير من األعباء النابعة، تعمل بمنطق االلتزام األبوي بين األجيال املختلفة، ذلك العرف املصان 

 وتبادل املصالح أخري.بقوانين 
ً
 انتزعتها التجربة القضائية من النظم املختلفة، بالتدافع أحيانا

الذي أعطي الكلمة األولي واألخيرة    املجلس األعلى للهيئات القضائيةعلى خالف هذا العرف املستقر جاءت نشأة  

ل األعلى  املجلس  نشأة  وجاءت   ،
ً
حصرا الجمهورية  لرئيس  والقضاة  القضاء  شئون  خضم في  في  القضائية  لهيئات 

 إجراءات اتخذها نظام عبد الناصر ضد السلطة القضائية ومجالسها ونواديها فيما عرف بمذبحة القضاة.  

 

   https://2u.pw/MiqcPزكريا عبد العزيز: الثورة لم تصل القضاء بعد، بوابة األهرام   )1(
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 الفرع األول: تركيبة المجالس القضائية

  
ً
عرفا مستقرة  مجالس  ومحاكم  للقضاء  النقض  محكمة  مصفوفة  يضم  الذي  العادي  القضاء  سواء   ،

ً
وقانونا

ل بموجب قانون السلطة   مجلس القضاء األعلىاالستئناف وتوابعها واملحاكم االبتدائية والجزئية، ويديره  
َّ
ك
َ
املش

 ويهيمن على كامل االختصاصات الوالئية واإلدارة والفنية للقضاء.  (2) القضائية

 يشمل املحكمة اإلدارية العليا ومحكمة أو قضاء مجلس ا
ً
 قضائيا

ً
لدولة املختص بنظر الدعاوي اإلدارية يضم قسما

 للفتوي وآخر للتشريع، وجمعية 
ً
القضاء اإلداري واملحاكم اإلدارية واملحاكم التأديبية وهيئة مفوض ي الدولة، وقسما

 خ
ً
 للشئون اإلدارية والوالئية. على غرار عمومية لقسمي الفتوي التشريع، وينظم شئون مجلس الدولة مجلسا

ً
اصا

 أعلى. 
ً
 أعلى ولهيئة قضايا الحكومة مجلسا

ً
 استشاريا

ً
 تلك املجالس كان للنيابة العامة مجلسا

 الفرع الثاني: مذبحة القضاة 

، كأحد أصعب الفترات التاريخية التي مرت بالقضاة، جرت فصولها في 1969دارت مشاهد تلك املذبحة في العام  

اء ملتهبة سادت فيها منهجية إنشاء التنظيمات السرية البديلة املنتمية للنظام الطليعي واالتحاد االشتراكي الذي  أجو 

هندسه نظام عبد الناصر ليكون ذراعه الطولي في مؤسسات الدولة، في ذلك الوقت وبعدما استقر النظام الطليعي 

لحظة القضاء، اتخذت بالفعل حزمة من اإلجراءات    في مؤسسات سيادية أخري كالجيش والشرطة، كانت قد حانت

املتعسفة ضد القضاء عقب حراك بنادي القضاة وإصدار بيان بدا منه عدم الرضا عن قرارات القيادة السياسية، 

استغلت هذه األجواء لتمرير التنظيم الطليعي بالقضاء وإحالل رجاله محل قادة الهيئات القضائية وأفرادها غير  

أداء النظام آنذاك، سلسلة قرارات في مقدمتها إلغاء جميع املجالس العليا للقضاة وعلى رأسها مجلس    الراضين عن

األعلى "(3)القضاء  الجديد  للمجلس  اختصاصاتها  جميع  وإحالة  القضائية،  للهيئات  عبد "  األعلى  ابتكره  الذي 

 الناصر لسلب جميع اختصاصات تلك املجالس لصالح سلطة رئيس الجمهورية. 

 

 1959فبراير  21مكرر "ب" غير اعتيادي في  33في شأن السلطة القضائية منشور بالجريدة الرسمية العدد   1959لسنة  56تشكل وفق القانون ( (2

 املؤسسة األقدم واألبرز املعنية بشئون قضاة القضاء العادي في مصفوفة محكمة النقض )3(
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 حيث استند عبد الناصر، األغرب من إنشاء هذا املجلس كان السند القانوني الذي اتخذت في ضوئه تلك القرارات

( 4) 1967لسنة    51هو القانون    1967لقانون سابق استصدره من مجلس األمة خالل أجواء التحشيد لحرب  

   أصدره   الذي
 
وكان    (5) مجلس األمة في مادة وحيدة فوضت جمال عبد الناصر في كامل اختصاصات املجلس تقريبا

الغرض من ذلك القانون االستثنائي دعم إجراءات حالة الحرب التي تمر بها البالد، وتوفير بيئة دعم للمجهود الحربي 

له نظام عبد الناصر في إجراءات مذبحة القضاة التي دارت رحاها عقب  والعمليات العسكرية والدفاعية، فاستغ

القضائي ضمن  الوسط  في  افتعال حرب  البديل  فكان  القانون ألجلها،  أقر  التي  ذاتها  الحرب  في  والفشل  النكسة 

 أوساط املجتمع املصري التي عانت حرب انتقامية عقب الخسارة التي ُمني بها الزعيم! 

إنشاء ا   تم  للهيئات القضائيةاملجلس  الذي منحه اختصاصات مجالس عدة   (6) 1969لسنة    82بالقانون    ألعلى 

شملت "املجلس األعلى للقضاء، واملجلس االستشاري األعلى للنيابات، وكل من الجمعية العمومية واملجلس الخاص 

 تصاصات مديرها". للشئون اإلدارية بمجلس الدولة، واختصاصات اللجنة التي تدير النيابة اإلدارية واخ

 من فصولها "وقض ى 
ً
في مقاله نشرته جريدة الشروق عن مذبحة القضاة يروي رجائي عطية نقيب املحامين فصال

الثالث   جمهوري  عدم   1969/  83القرار  عن  املرض ي  غير  القضاة  لفصل  العدالة  حق  في  كبت 
ُ
ارت حيلة  بأكبر 

تصريح الرئيس بإدانة السمنيـ ـ أصدرت محكمة الجنايات  انصياعهم للسلطة التنفيذية فلم يعجب النظام أنه غداة  

 ( بإعادة تشكيل الهيئات القضائية. 1969/  83حكما ببراءته، وجرت الحيلة بإصدار القرار الجمهوري ) 

ـ بأن أصدر  ـ بعد إلغاء تعيين جميع رجال القضاء تحت عنوان إعادة تشكيل الهيئات القضائية  واكتملت الخطة 

عب جمال  رقم  الرئيس  الجمهوري  القرار  والنيابة   1969/  1603دالناصر  القضاء  رجال  تعيين  »إعادة  أسمـاه  بمـا 

العامة في وظائفهم«، ولكن هذا القرار العجيب أغفل تعيين مائة وسبعة وعشرين من رجال القضاء والنيابة العامة  

من هؤالء املعزولين في وظائف   36بتعيين    1969/    1605غير املرض ى عنهم بداهة، وقض ى القرار الجمهوري رقم  

 

 1967مايو  31املنشور بالجريدة الرسمية في   1967لسنة  15القانون رقم ( (4

 ملواجهة  وضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسالمتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية واملادية ودعم املجهود الحربي واالقتصاد الوطني وبصفة عامة ك نصت على )يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خالل الظروف االستثنائية القائمة في جميع امل(  (5
ً
ل ما يراه ضروريا

 هذه الظروف االستثنائية( 

 1969أغسطس   31مكرر في  35الجريدة الرسمية العدد رقم  )6(
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 للقرارات الجمهورية القرار الوزاري رقم    1969/ 13/9حكومية أخرى، وبتاريخ  
ً
 1969/    927أصدر وزير العدل تنفيذا

القراران الجمهوريان الذين لم يشملهم  الواحد وتسعين من رجال القضاء  (، 1969/  1605و (1603 بإنهاء خدمة 

ا بقدرة قادر، بال دستور وال قانون وال شرعية وال أي احترام للقضاء وال ملقومات الدولة وبإحالتهم إلى املعاش، هكذ

 (7)  .القانونية

للمجلس الجديد (  8) شملت إجراءات املذبحة حل املجالس القضائية وضم جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية 

 في شئونه، برئاسة  
ً
 من النظام علي استقالل القضاء وتدخال

ً
رئيس الجمهورية ووزير العدل نائبا له، فيما يعد التفافا

 إنشاء املحكمة العليا بالقانون  
ً
التي سحبت كثير من اختصاصات محكمة   1969لسنة    81شملت القرارات أيضا

 (9)النقض والتي حلت محلها املحكمة الدستورية العليا فيما بعد

 الفرع الثالث: مجلس تنسيقي 

استمرت األوضاع مضطربة بين النظام والقضاء حتى تمت بعض املحاوالت خالل حكم مبارك لحلحلة األمور، وفي 

املجلس األعلى للهيئات  ، فيما استمر  وأعيدت له جميع اختصاصاته(  10) أعيد مجلس القضاء األعلى  1984العام  

التي كبلت مجالس الجهات القضائية، وأنتجت املحاوالت الدؤوبة التي قادها   القضائية في العمل بسلطاته الواسعة

 أجبر نظام مبارك على تضمين بعض تلك املطالب في التعديالت    2005قضاة االستقالل في  
ُ
 جديدا

ً
وما بعدها واقعا

في   تمت  التي  القانون    2007الدستورية  منحها  التي  الهيمنة  من  بدورها  خففت  للهيئات األ   للمجلسوالتي  على 

 ليصبح وفق هذه التعديالت    القضائية
 
 تنسيقيا

 
يرعي الشئون املشتركة بين مجالس الهيئات القضائية مع    مجلسا

 192النص علي استقالل كل مجلس بشئونه الخاصة وشئون أعضائه، وبالفعل أفرغ ذلك التعديل في القانون رقم  

بتشكيل املجلس األعلى للهيئات القضائية واكتفي بالنص في مادته    (12) الذي ألغي قانون عبد الناصر(  11) 2008لسنة  

 

   https://cutt.us/3eCxgجريدة الشروق  –(  5فيق الحكيم وعودة الوعي )من مقال رجائي عطية "تو ( (7

 وأقدم نواب مجلس الدلة ورئيس محكمة القاهرة االبتدائية( ة ومدير النيابة اإلدارية يضم املجلس )رؤساء محكمة النقض واملحكمة العليا ومجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة  والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الحكوم)8(

التحوالت   (9 من  قرن  نصف  المصرية:  الدستورية  المحكمة  المحكمة    -(  إنشاء  قرار  عن  للدراسات  المصري  بالمعهد  للباحث  منشورة  الدستورية دراسة  المحكمة  نشأة   وتطورات  القضاة  مذبحة  إجراءات  ضمن  العليا 

https://cutt.us/EoRzF   

 1984مارس  31مكرر في  13، الجريدة الرسمية العدد 1972لسنة  46بتعديل قانون السلة القضائية  1984لسنة  35صدر القانون )10(

 2008يونيه  22مكرر )ب( في  25في شأن مجلس الهيئات القضائية الجريدة الرسمية العدد  2008لسنة  192القانون  )11(

 في شأن املجلس األعلى للهيئات القضائية. 1969لسنة  82القانون  في املادة السادسة من القانون ألغي( (12
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( على  كذلك األولي  به  ويناط  بينها،  التنسيق  ويتولى  املشتركة  شئونها  يرعي  القضائية  للهيئات  مجلس  يشكل 

ي ( ليقتصر دوره علاألعلى ...( فحذف من تسمية املجلس لفظ )  التنسيق في األمور املشتركة الواردة في أي قانون 

 ( بما ال يمس اختصاصات املجالس العليا لهذه الهيئات التنسيق والرعاية وأضاف في مادته األولي ) .. 

على   منه صراحة  السادسة  املادة  في  نص  القانون  كما  للهيئات   1969لسنة    82إلغاء  األعلى  املجلس  شأن  في 

 القضائية. 

القضائية   للهيئات  األعلى  املجلس  هيمنة   
 
مؤقتا انتهت  بأساليب وبهذا  القضاة  مع  النظام  مناوشات  لتستمر 

 أخري. 

 2013للهيئات القضائية بعد  املطلب الثاني: عودة املجلس األىلع
أساليب   عدة  االنقالب  الحاكمة اعتمد  والقوانين  التعيينات  يخص  فيما  القضاء  عمل  على  والهيمنة  للسيطرة 

القوانين  مقدمتها  في  القانونية  التعديالت  من  لسيل  باإلضافة  الدستورية  النصوص  وتعديل  القضائية،  للجهات 

جنائية واملرافعات  اإلجرائية التي تعتبر ٌعدة القاض ي الرئيسية في الحكم والوالية كقانون العقوبات واإلجراءات ال

املدنية وكذا املواد القانونية الخاصة بإجراءات التقاض ي أمام محاكم االستئناف والنقض، ولم يتوقف األمر عند 

 املجلس األعلى للهيئات ذلك الحد ففي سعيه إلحكام السيطرة على الجهات القضائية
 
، أحيا نظام االنقالب مجددا

ومنحه اختصاصات أوسع بكثير من نسخته األولي في   2019التي أجراها في  ضمن التعديالت الدستورية    القضائية

، شملت آليات حصرية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعطت للمجلس حق النظر في شروط  1969

 التعيين والترقية والتأديب، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين املنظمة لهذه الجهات والهيئات، وهو ما يمثل  
ً
تدخال

القرارات التي اتخذها هذا املجلس والتي غيرت من    الناصر، ولعل أبرز أشد وسيطرة أعمق من تدخالت نظام عبد  

بنية القضاء رغم اعتراضات مكتومة ملجالس الهيئات القضائية هو قرار تعيين عضوات بالنيابة العامة والقضاء  

اختصاص   هذا  كون  من  بالرغم  الدولة  مجلس  وقضاء  األعلىأصيل  العادي  القضاء  الخاص   ملجلس  واملجلس 

 بمجلس الدولة. 
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 االختصاصات والتشكيل –الفرع األول: دور المجلس األعلى للهيئات القضائية 

كما قدمنا فإن املجلس األعلى للهيئات القضائية أنش ئ بغرض السيطرة علي الجهات والهيئات القضائية، وسحب  

 ا في يد رئيس الجمهورية.السلطات اإلدارية لجهات القضاء ووضعه

وسعت بشكل غير مسبوق من اختصاصات هذا املجلس بما يفوق االختصاصات التي    (13) 2019تعديالت دستور  

 من الدستور بعد تعديلها نوجزها في النقاط التالية.  185أنش ئ بموجبها حددتها املادة  

 اختصاصات املجلس 

في ش - بالنظر  مختص  املجلس  أصبح  التعديالت  القضائية  بموجب  والهيئات  الجهات  أعضاء  تعيين  روط 

 وترقيتهم وتأديبهم، وكان هذا من اختصاص مجالس الهيئات والجهات القضائية كل فيما يخصه. 

املنظمة لشئون هذه   - القوانين  في مشروعات  الرأي  في أخذ  القضائية  الهيئات  حل املجلس محل مجالس 

 الجهات والهيئات. 

( املجلس على إدارة الشئون املشتركة بين الجهات والهيئات القضائية بعدما كان مجلس تنسيقي في  يقوم) -

 2008تعديالت 

 التشكيل وآلية اتخاذ القرار

كما   - املجلس  يترأسه  تشكيل  الدستوري  بالتعديل  املحكمة ورد  رئيس  وعضوية  الجمهورية  رئيس 

القضائية   والجهات  الهيئات  ورؤساء  ورئيس  الدستورية  الدولة  مجلس  ورئيس  النقض  محكمة  )رئيس 

ورئيس محكمة استئناف  هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية(  

 .العام القاهرة والنائب

 

ئية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك ملدة أربع سنوات، أو ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضا .لة)املعدلة( )تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين املنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستق  185املادة  نص  (  (13

شتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضو  .للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، وملرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون 
ُ
ية رئيس املحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات ويقوم على شئونها امل

ند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات ويحل محل رئيس الجمهورية ع .دة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء املجلسوالهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للم

 .ن بينهم رئيس املجلسئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون مويختص املجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين املنظمة لش .والهيئات القضائية
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( رئيس املجلس الذي هو  فيما يشبه حق الفيتووتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم )

 رئيس الجمهورية سيما بعد تعديل طريقة التعيين التي سيأتي ذكرها بعد.

 الفرع الثاني: انعقاد المجلس األعلى للهيئات القضائية 

برئاسة وزير العدل والذي اكتفي   2020جاء االنعقاد األول للمجلس في مايو    2019عقب التعديالت الدستورية في  

  (14) فيه وزير العدل بنقل )توجيهات( السيس ي للقائمين على منظومة القضاء، هكذا جاءت تغطية الصحف للقاء

  ( الذي ال يتالءم بحسب األصل مع البيئة القضائية كسلطة مستقلة تتخذ ما تراتوجيهمستخدمة لفظ )
ً
ه مناسبا

حسب متطلبات العدالة وتوجهات مجالس الهيئات القضائية، وهو ما يعبر عن مرحلة جديدة يقتصر دور املجلس  

 على تنفيذ التوجيهات. 

 قرارات هامة 

يوليو   في  السيس ي  برئاسة  اجتماعه  في  املجلس  بعضها    2021اتخذ  شملت  بالتاريخية،   
ً
إعالميا وصفت  قرارات 

 وأخري تضمنت شئونا فنية تمس العمل القضائي كالتالي:  إجراءات إدارية تنظيمية

 بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة   •

 من  •
ً
 للقضاء املصري.   1اعتبارا

ً
 أكتوبر القادم اعتبار األول من أكتوبر كل عام يوما

 ية األربعة. توحيد املستحقات املالية بين الدرجات املناظرة في الجهات والهيئات القضائ  •

عام   •  من خريجي دفعة 
ً
اعتبارا القضائية  والهيئات  الجهات  في  للتعيين  املقبولين  أسماء  تكرار    2018عدم 

دفعة   خريجي  ومن  العامة،  والنيابة  الدولة  ملجلس  وهيئة    2013بالنسبة  اإلدارية  النيابة  لهيئة  بالنسبة 

   .قضايا الدولة

 

 https://cutt.us/z4KuY   -اليوم السابع  –اليوم .. أول اجتماع ملجلس الهيئات القضائية لتطوير منظومة القضاء وميكنتها  ((14
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جهة  • إلى  لتقديمها  القضائية  الوظائف  في  التعيين  طالب  قبول  عدم  بأسباب  الدولة  قضايا  هيئة  إمداد 

  .القضاء في الدعاوي املنظورة 

زمني ملدة    مع وضع سقف  –عدا وزارة العدل    –عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة   •

  .الندب

العدل   • وزارة  كل جهة وهيئة قضائية موافاة  اإلدارية وعلى  بالعاصمة  العدالة  إنشاء مدينة  على  املوافقة 

 .بطلباتها

في   للهيئات القضائية  إلي حد كبير عن مدي تدخل املجلس األعلى  القرارات على درجة كبيرة من األهمية، ومعبرة 

 لتوجه التعديالت الدستورية التي أضعفت من سيطرة مجالس  صميم عمل مجالس الهيئات، وهو ما  
ً
يعد تأكيدا

إدارة الهيئات القضائية على شئون أعضائها، في مقدمتها مجلس الدولة الذي أزعج النظام في فترات سابقة في قضايا  

عارضين ما اضطر  عدة أبرزها دوره البارز في قضية تيران وصنافير ودوره الواضح من قرارات التحفظ على أموال امل

 (15) النظام لتعديالت قانونية جوهرية ملجابهة أحكام مجلس الدولة املتتابعة برفض التحفظ واالستيالء على األموال

 عمل املرأة بمجلس الدولة

أهم هذه القرارات على اإلطالق، بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة، والذي كان محل جدل ورفض بات  

مومية ملجلس الدولة، وقد بات في مرحلة سابقة على شفا االنقسام الحاد بين مستشاريه عندما  من الجمعية الع

 نوقش موضوع تعيين املرأة واتخذت فيه خطوات جادة. 

   انقسام حاد

شهدت أروقة مجلس الدولة حالة انقسام حاد حول قرار تعيين املرأة باملجلس، حيث شهدت الجمعية   2010في  

حالة تقترب من اإلجماع برفض عمل املرأة باملجلس، وذلك    2010فبراير    15دولة التي انعقدت في  العمومية ملجلس ال

 على القرار الذي اتخذه املجلس الخاص بتعيين مندوبين و)مندوبات( من خريجي دفعة  
ً
، وتسبب 2009-2008ردا

 

 https://cutt.us/fYUjw  - املصري للدراسات دراسة  للباحث منشورة باملعهد - أموال اإلخوان املسلمين بين التحفظ واالستيالء ( (15
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في اهتزاز قرار املجلس الخاص وتراجع بعض املستشار  ين عن املوافقة ما اضطر رئيس انعقاد الجمعية وقراراتها 

باملض ي في إجراءات التعيين التي سبق اتخاذها باملجلس الخاص،   2010لسنة    92مجلس الدولة باتخاذ القرار رقم  

هذا القرار تسبب في ثورة من قضاة املجلس ضد رئيسه متهمين إياه باالنفراد باتخاذ القرار ومخالفة قرارات املجلس  

العموم انعقدت جمعية الخاص والجمعية  ثم  منه ومن  الثقة  بالتهديد بسحب  تاريخية  في سابقة  األمر  ية ووصل 

قررت إرجاء إجراءات تعيين املرأة باملجلس واعتبار الجمعية في انعقاد دائم ملتابعة   2010مارس    1عمومية طارئة في  

ة لتفسير بعض نصوص األزمة  تنفيذ قراراتها، تزامن مع ذلك طلب تفسير تقدم به وزير العدل للمحكمة الدستوري 

 (16) قابله اعتراضات من قبل شيوخ مجلس الدولة بعدم اختصاص املحكمة الدستورية

 لألزمة يكمن صرح وقتها املستشار أحمد عبد التواب املتحدث الرسمي باسم  
ً
 جديدا

ً
 أضاف بعدا

ً
الجمعية تصريحا

أن الجمعية العمومية بمجلس رفض الرغبة في تعميم تجربة تعيين املرأة التي نجحت في جهات أخري عندما صرح "

الدولة تكّن كل احترام لجميع الهيئات القضائية األخرى، وأهاب عدم التدخل فى شئون مجلس الدولة الداخلية 

تلميحات والتهديدات التى تنطوي على تدخالت غير مشروعة إلجهاض قراري الجمعية العمومية مع رفض كل ال

 ( 17) "واملجلس الخاص

السيس ي،   برئاسة  القضائية  للهيئات  األعلى  املجلس  اتخذه  الذي  القرار  أهمية  يتضح  التاريخية  الوقائع  من هذه 

جلس الخاص والجمعية العمومية ملجلس الدولة ويوضح مدي تدخل السلطة التنفيذية في عمل أصيل من أعمال امل

القرارات  نوعية   على 
ً
يقوم دليال ما  الدولة وهو  في أوساط قضاة مجلس  كان ومازال محل خالف  أمر  في  ال سيما 

 والتوجهات التي من أجلها أعيد املجلس األعلى للهيئات القضائية للعمل بعد تعطيله منذ.

 القضائية الفرع الثالث: تعيين رؤساء الهيئات
حتي تكتمل الصورة التي يدير بها النظام شئون القضاة ومعركته مع الجهات القضائية، نستعرض طريقة التعيينات  

التعديالت   القضائية، شملت  للهيئات  بالتزامن مع استعادة دور املجلس األعلى  النظام  التي استحدثها  القضائية 

 

  https://cutt.us/Yh0pZ -املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية   –رؤية حقوقية حول أزمة تعيين املرأة قاضية بمجلس الدولة ( (16

   https://cutt.us/Qr5jf   -اليوم السابع  –( عمومية مجلس الدولة ترفض تعيين املرأة قاضية  (17
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القضائية بطريقة أطلقت يد رئيس الجمهورية في اختيارهم بصورة  الدستورية طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات  

منفردة، وكان املستقر بالجهات والهيئات القضائية قيام مجالس اإلدارة باإلشراف على اختيار رؤساء تلك الهيئات  

.
ً
 وباملشاركة في القرار أحيانا

ً
 باالستئثار حينا

الت الهيمنة  خطوات  تاريخ  موجز  بشكل  نوضح  يلي  )رئيس  فيما  هيمنة  بضمان  التنفيذية  السلطة  اتخذتها  ي 

 . 2013الجمهورية( على قرار تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية عقب 

 أوال: المحكمة الدستورية

 للمحكمة الدستورية في األوساط القضائية  
ً
الرفض الذي قوبل به قرار مبارك بتعيين املستشار فاروق سلطان رئيسا

 (18) 2011تورية، دفع املجلس العسكري ملعالجة األمر بتعديل قانون املحكمة الدستورية عام  وباألخص قضاة الدس

بين أقدم ثالثة نواب لرئيس املحكمة، كما   بتعيين رئيس املحكمة من  ليتم بموجبه صدور قرار رئيس الجمهورية 

افقة الجمعية العامة للمحكمة فيعين نوابه بقرار رئيس الجمهورية،  ، واشترط التعديل أن ي كليهماوذلك بعد مو

باملحكمة  املفوضين  لهيئة  التعيين  في  القضائية واألولوية  الهيئات  بين أعضاء  رئيس املحكمة من  نواب  ثلثا  يكون 

 (.19) الدستورية

الدستورية  2014دستور   لقضاة  كبير  إلي حد  مثالية ومرضية  املحكمة   اعتمد طريقة  لدور  مكافأة  اعتبر  فيما 

د في  العامة  الدستورية  فالجمعية  البحتة،  باألقدمية  املحكمة  تعيينات  العسكري، فجاءت  االنقالب  عم خطوات 

 للمحكمة هي املعنية باختيار الرئيس والنواب ويقتصر دور رئيس الجمهورية علي إصدار قرار التعيين.

   2019دستور  
 
تماما التعيين  املحكمةعكس وضعية  رئيس  بتعيين  الجمهورية  رئيس  ينفرد  أقدم   ، حيث  بين  من 

خمسة نواب دون أي دور للجمعية العامة للمحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس املحكمة من بين اثنين 

ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس املحكمة، كما يعين رئيس هيئة املفوضين بقرار رئيس  

 

 2011يونية  19مكرر  24بتعديل قانون املحكمة  الدستورية الجريدة الرسمية العدد  2011لسنة  48مرسوم بقانون  )18 (

ا كما  عدد أعضاء املحكمة وعبر بجملة عدد كاف من نواب الرئيس، ونص علي )تختار الجمعية العامة رئيس املحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيسه 2014عدد أعضاء املحكمة من رئيس وعشرة أعضاء وأحال طريقة تعيينهم للقانون، في حين أطلق دستور  2012حدد دستور  )19 (

 يس وأعضاء هيئة املفوضين بها ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية(تختار نواب الرئ
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  78وهو ما صدر به القانون    (20) خذ رأي الجمعية العامة للمحكمةالجمهورية بناء علي ترشيح رئيس املحكمة بعد أ

 (21) بتعديل قانون املحكمة الدستورية العليا 2019لسنة 

 ثانيا: تعيينات رؤساء الهيئات القضائية 

 رئيس الهيئة ليخلف رئيسها املنتهية مدته. استقرت أعراف الهيئات القضائية علي اختيار أقدم نواب 

 في  
ً
حيث صدرت حزمة من التعديالت لقانون السلطة القضائية فيما يخص النائب العام  (  22) 2017نسخ ذلك تماما

ورئيس محكمة النقض، وكذا قوانين مجلس الدولة وهيئتي النيابة اإلدارية وقضايا الدولة، غيرت من طريقة تعيين 

الهيئ  تلك  تضمنت  رؤساء  كما  نواب،  سبعة  أقدم  بين  من  الهيئات  تلك  مجالس  ترشحهم  ثالثة  بين  من  لتتم  ات 

 من قبيل وجوب إبالغ رئيس الجمهورية بأسماء املرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما، 
َ
التعديالت قيودا

دون ترشيح من املجالس( في حال باإلضافة ألحقية رئيس الجمهورية في التعيين من بين أقدم سبعة نواب مباشرة )

عدم تسمية املرشحين خالل املدة، أو ترشيح عدد أقل من ثالثة، أو ترشيح من ال تنطبق عليهم الشروط التي وضعها  

 القانون. 

 من التعالي والفوقية رغم إبقائها علي متنفس ملجالس الهيئات تحمل طريقة صياغة تلك التعديالت  
 
 كبيرا

 
قدرا

 القضائية تشارك بموجبه في اختيار ثالثة مرشحين.  

لم تمنع البرملان من إقرارها وأصدرها  (  23) صاحب تلك التعديالت احتجاجات واعتراضات من القضاة وبعض الساسة

لس الدولة بعدم إصدارها لتوافر شبهة عدم الدستورية في أغلب  السيس ي، بالرغم من توصية قسم التشريع بمج

 مواد القانون. 

 

 2019يونيه  26مكرر)ب(  25بتعديل قانون املحكمة الدستورية متضمنا طريقة التعيين الجريدة الرسمية العدد  2019لسنة  78عقب التعديالت الدستورية صدر القانون  )20 (

 2019يونية  26مكرر )ب( في  25منشور بالجريدة الرسمية العدد ( (21

 2017أبريل  27تابع  17الجريدة الرسمية العدد  2017لسنة  13القانون )22(

  https://2u.pw/rHIIEما سر قانون السلطة القضائي؟ زياد بهاء الدين، الشروق )23(
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مجالسهم،   رئاسة  من  القضاة  بعض  استبعاد  في  االنقالب  برغبة  عليها  اإلصرار  البعض  يحيي فّسر  كاملستشار 

ارة الدكروري النائب األول لرئيس مجلس الدولة بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير، واملستشار أنس عم

النائب األول لرئيس محكمة النقض بسبب أحكامه التي ألغي فيها أحكام اإلعدام املستندة علي تحريات األمن  

 (24) الوطني 

لتتضمن هذه املرة )طريقة موحدة( ينفرد فيها رئيس الجمهورية   (25) 2019للمرة الثانية جري تعديل ذات القوانين في  

قدم سبعة نواب لرئيسها، ليتجاوز بها ضرورة املوافقة الرسمية ملجالس تلك  من بين أ  (26) بتعيين رؤساء تلك الهيئات

الهيئات والتي أقرتها القوانين السابقة كمكتسبات، كما يتجاوز بالقدر ذاته كافة أعراف تلك الهيئات التي استقرت  

 لها. 
ً
 علي اختيار أقدم النواب رئيسا

 خاتمة
قرن من الزمن منذ نشأة املحاكم املصرية الوطنية في العهد امللكي   مرت معركة استقالل القضاء بمراحل عدة خالل

 بعهود رؤساء الجمهورية املتعاقبين، والتي شهدت فترات صدام تمثلت ذروتها في مذبحة القضاة، وفترات هدوء 
ً
مرورا

بعد   األخيرة  الفترة  القدر،  متفاوت  في  2013نسبي  استخدم  الذي  املكتوم  بالصدام  تسميتها  النظام  نستطيع  ه 

في ظل  أظافرهم،  تقليم  في  السياسية  التجاذبات  القضاة ضد زمالئهم وتستغل  تأليبية تستخدم  آليات  االنقالبي 

التي  للمزايا  املفرط  اإلغداف  حالة  لذلك  يضاف  واألبناء،  الرموز  جيلي  في  االستقالل  تيار  لتحركات  تام  غياب 

، ما اتخذه النظام من آليات إلحكام السيطرة على الجهات  يستخدمها النظام في استمالة فريق من القضاة ضد آخر 

 ال روح فيه، ال هو 
ً
والهيئات القضائية بالدستور والقوانين والقرارات التنفيذية جعل من الجسد القضائي مسخا

 بامتي 
ً
از  احتفظ بحيوية جهود االستقالل، وال نال الشراكة الكاملة مع النظام، حتي أضحي املجال القضائي وظيفيا

 ألبعد درجة، يفعل ما ُيطلب منه ويتوقى مزالق 
ً
في ظل االحتكام ملجلس معين بالكامل من رئيس الجمهورية، مهادنا

 الغضب ويكتب قصائد املدح وينضبط بتقارير األداء.  

 

    https://2u.pw/SzQWh 21أزمتهم، عربي  أحمد مكي: خياران ال ثالث لهما أمام قضاة مصر في )24(

 2019يونية  26مكرر)ب(   25الجريدة الرسمية العدد   2019لسنة  77وفق القانون  )25 (

 الدولة وهيئتي النيابة اإلدارية وقضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري(تشمل طريقة تعيين رؤساء )محكمة النقض ومجلس  )26 (
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