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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�ستقلة ت�أ�س�ست
عام  ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وحتليل
�ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف
العامل العرب���ي ،وتعزيز احلوار بني الثقافات يف �إط���ار االتفاقيات واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�س���ان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة
�إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�س���تورية تعزز من املعاي�ي�ر الدولية حلقوق
الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية
والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب،
وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان .ومنذ ت�أ�سي�س���ه يقوم املركز
ب�ش���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ض���ايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف
العامل العربي.
ي�س���عى مركز القاهرة �إىل امل�س���اهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقية امللحة يف الدول العربية ،والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات
غري احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �س���وياً من �أجل رفع الوعي العام بهذه الق�ض���ايا
وحماولة التو�صل �إىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتحدة ،و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب .املركز ع�ضو
يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
ح���ول حرية الر�أي والتعبري (ايفك�س) .املركز م�س���جل يف القاه���رة وباري�س وجنيف.
وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

مدير املركز

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن
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تقدمي

ّ
نظم مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وال�شبكة
الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان خالل يومي  16و� 17أبريل 2011
ؤمترا حتت عنوان (نحو ر�ؤية موحدة لتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء
م� ً
امل�رصي) وذلك يف �إطار �سعي اجلهات املنظمة ملوا�صلة جهودها التي
بد�أت قبل �سنوات بالتعاون مع الق�ضاة؛ بهدف تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية يف م�رص.
عقد امل�ؤمتر يف القاهرة بفندق (�شربد) و�شارك فيه لفيف من الق�ضاة
ورجال القانون وممثلو الأحزاب واجلماعات ال�سيا�سية واملجتمع املدين
واملدافعني عن حقوق الإن�سان والكُ َّتاب والباحثني؛ بالإ�ضافة �إىل عدد
من اخلرباء العرب والدوليني .وقد بعث امل�ست�شار حممد عبد العزيز
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اجلندي وزير العدل امل�رصي بكلمة يف افتتاح امل�ؤمتر� ،ألقاها امل�ست�شار
وائل �أبو عيطة نيابة عنه.
ركزت حماور امل�ؤمتر الرئي�سية على طبيعة ال�ضمانات التي
ّ
يرى الق�ضاة �رضورة توافرها كي تتمتع ال�سلطة الق�ضائية يف م�رص
باال�ستقالل والنزاهة ،وذلك بنقا�ش تدخالت ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف
وزارة العدل يف �شئون الق�ضاء ،وتقييم �آليات ت�شكيل املحاكم وتعيني
وترقية الق�ضاة ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي مقرتحات من �ش�أن تفعيلها حتقيق
اال�ستقالل املايل لل�سلطة الق�ضائية ،وكذا �ضمان تنفيذ الأحكام الق�ضائية.
وذلك من خالل مناق�شة امل�شاركني يف امل�ؤمتر لتقرير �أ�صدرته ال�شبكة
الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان عام  2010عن ا�ستقاللية الق�ضاء يف
م�رص و�أعده الباحثان امل�رصيان الدكتور فتوح ال�شاذيل �أ�ستاذ القانون
اجلنائي بجامعة الإ�سكندرية والأ�ستاذ كرمي ال�شاذيل الذي يدر�س
الدكتوراه يف القانون بجامعة باري�س ( ،)1بانتيون� ،سوربون.
كما بحث امل�ؤمتر دور الق�ضاء يف تطبيق «العدالة االنتقالية» يف
�أعقاب ثورة اخلام�س والع�رشين من يناير ،وذلك باال�ستفادة من
اخلربات الدولية يف هذا املجال ،كما ناق�ش امل�ؤمتر �إ�شكاليات حماكمة
املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية .ويف �سياق ا�ستعداد املواطنني امل�رصيني
ل�صياغة د�ستور جديد؛ ف�إن امل�ؤمتر حر�ص على مناق�شة متطلبات
ان�سجام القواعد الد�ستورية اجلديدة مع املعايري الدولية للعدالة.
يف الكتيب الذي بني �أيديكم ميكنكم االطالع على التقرير اخلتامي
ال�صادر عن امل�ؤمتر ،والذي يت�ضمن التو�صيات التي خلُ�ص �إليها
امل�شاركون ووجهوها �إىل جمل�س الوزراء ووزير العدل واملجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة الذي يتوىل �إدارة �شئون البالد خالل الفرتة
االنتقالية .وقد �أعد م�سودة التقرير اخلتامي مقرر امل�ؤمتر الأ�ستاذ
مدحت الزاهد الكاتب ال�صحفي واملحرر الق�ضائي.
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�إىل جانب التقرير اخلتامي ي�ضم الكتيب الأوراق البحثية التي مت
ا�ستعرا�ضها ومناق�شتها خالل فعاليات امل�ؤمتر ،وت�شمل:
1 .1ورقة بعنوان « ال�ضمانات املطلوبة لال�ستقالل املايل لل�سلطة
الق�ضائية» و�أعدها امل�ست�شار زغلول البل�شي نائب رئي�س حمكمة
النق�ض.
2 .2ورقة بعنوان” نحو �ضمانات تنفيذ الأحكام الق�ضائية» و�أعدها
امل�ست�شار الدكتور �أمين الورداين القا�ضي مبحكمة اال�ستئناف.
3 .3ورقة بعنوان “النائب العام بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الق�ضائية” و�أعدها الأ�ستاذ عبد الله خليل املحامى بالنق�ض واخلبري
امل�ستقل بربنامج الأمم املتحدة الإمنائى �سابقا.
4 .4ورقة بعنوان “الطريق �إىل العدالة االنتقالية يف م�رص بعد ثورة
 25يناير” و�أعدتها الأ�ستاذة مرفت ر�شماوي وهي ا�ست�شارية
م�ستقلة حلقوق الإن�سان ،وعملت يف ال�سابق ب�صفتها امل�ست�شارة
القانونية للأمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهي حاليا زميل يف جامعة �إ�سيك�س
باململكة املتحدة مبركز حقوق الإن�سان ،ويف جامعة نوتنجهام
باململكة املتحدة باملركز القانوين حلقوق الإن�سان.
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ال�ضمانات املطلوبة لال�ستقالل املايل لل�سلطة الق�ضائية
امل�ست�شار/زغلول البل�شي
نائب رئي�س حمكمة النق�ض
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�إن العامل العربى يتحرك الآن فى اجتاهات �شتى� ،إال �أن �أبرز ما فى
هذه االجتاهات هو اجتاه العدالة ،واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته،
وحق التداول ال�سلمى لل�سلطة ،عرب االقرتاع العام احلر النزيه،
ووجوب حتديد مدة الرئا�سة بفرتة زمنية حمددة .والميكن حتقيق
هذا االجتاه �إال من خالل �سلطة ق�ضائية قوية م�ستقلة .ومن هنا �أ�صبح
ا�ستقالل الق�ضاء عقيدة را�سخة ،و�إميانا ثابتا ،ن�صت عليه ال�رشائع
ال�سماوية قبل �أن تدعو �إليه املعاهدات واملواثيق الدولية ،والد�ساتري
والقوانني الوطنية ،فر�ضته طبيعة العمل الق�ضائى ذاته ،كما فر�ضته
�إرادة ال�شعوب احلرة ،جت�سيدا ملثلها العليا فى العدل ،و�ضبطا حلركتها
نحو الدميقراطية والتقدم وحتقيق �أهدافها فى احلياة احلرة الكرمية،
ف�إذا كان العدل �أ�سا�س امللك ،ف�إن ا�ستقالل الق�ضاء �أ�سا�س العدل ،و
�ضمانة �أ�سا�سية حلريات املواطنني وحقوقهم ،و�رضورة حلماية �سيادة
القانون.
فال ميكن قيام نظام �سيا�سى متح�رض يحرتم حقوق الإن�سان
وحرياته ،دون �سلطة ق�ضائية قوية م�ستقلة ،وي�شمل ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية اال�ستقالل الإدارى واملاىل.
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و�أهم �سمات اال�ستقالل الإدارى� ،إلغاء �أى دور لل�سلطة التنفيذية
فى �شئون ال�سلطة الق�ضائية ،من حيث تعيني الق�ضاة وعزلهم،
وترقيتهم ونقلهم ،وندبهم و�إعارتهم ،وم�ساءلتهم جنائيا وت�أديبيا
ومدنيا ،و�إمنا يجب �أن يكون لل�سلطة الق�ضائية �آليتها اخلا�صة فى ت�شكيل
جمل�س الق�ضاء الأعلى وتعيني الق�ضاة وعزلهم ،وترقيتهم ونقلهم،
وندبهم و�إعارتهم ،وم�ساءلتهم ،دون تدخل �أي �سلطة من ال�سلطات
الأخرى ،و�أن تعمل بعيدا عن كل �أ�شكال الت�أثري اخلارجى مبا�رش ًا
كان �أو غري مبا�رش التى توهن عزائم رجالها ،فيميلون معها عن
إغواء �أو �إرغاماً ،ترغيب ًا �أو ترهيباً ،وعد ًا �أو وعيداً.
احلقً � ،

فالهدف من نظرية الف�صل بني ال�سلطات التى نادى بها «مونت�سكيو»
منذ عام  1748هو غل يد ال�سلطة التنفيذية عن العبث فى �شئون
الق�ضاة ،و�أن يرتك لل�سلطة الق�ضائية ا�ستقاللها و�سيادتها ،و�أال يكون
لأى �سلطة �أخرى عليها من �سلطان ،وال تزال �رصخة الزعيم �سعد
زغلول تدوى فى الآذان ب�أن نظام الق�ضاء فى م�رص ي�ساعد ال�سلطة
التنفيذية على �أن تتدخل فيه بطرق �شتى م�رشوعة ،وهذا ما ي�ؤ�سف
له ،نعم �إن لكل ٍ
قا�ض كرامته ،و�إنى فخور ب�أن �أقول �إن فى م�رص
ق�ضاة نطقوا بكلمة احلق ،ورفعوا بها الهامات والأعناق عالية فى �أ�شد
الأيام حلكة وظلمة ،حيث مل يكن هناك ت�رشيع ي�صون كرامتهم ف�ضال
عن حريتهم.
ولئن جاز القول �إن الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية تعمل على
�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء �إال �أنها تناق�ض �أحيانا ب�أحكامها ومن خالل
تطبيقاتها حقيقة حمتواها ،وقد تنال من �أغرا�ضها النهائية ،وهى
متيل بوجه عام �إىل العبث ب�شئون الق�ضاء ،و�إهدار ا�ستقالله� ،أو النيل
منه ،وقد يثور التناق�ض والتعار�ض كذلك بني حقيقة ا�ستقالل الق�ضاء
و�ضماناته ،وبني مفهوم الدولة ال�ستقالل الق�ضاء ،ليكون لكل مفهومه
وت�صوره الذاتى فى �ش�أن ا�ستقالل الق�ضاء و�ضماناته ومتطلباته
وامل�صالح التى يتوخاها ويرمى �إليها.
()14

هذا ويالحظ �أنه كلما فقد النظام �رشعيته ،ا�صطدم بالق�ضاء،
وعمل على تقوي�ض ا�ستقالله ،لأنه يعلم ب�ضعفه �أمام الق�ضاء.
�صحيح �أن ا�ستقالل الق�ضاء فى غايته ومرماه ال ينف�صل عن
الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية التى تكفله باعتبارها �أداة حتقيقه ،فال
يكون القانون من�صفا �إال �إذا كان كافال له ،حمققا لأهدافه ،ف�إذا ما زاغ
امل�رشع بب�رصه عنها ،و�أهدر الأهداف التى ترمى �إليها ،كان منهيا
للتوافق فى جمال تنفيذه ،وم�سقطا كل قيمة لوجوده ،وتعني تغيريه
�أو �إلغا�ؤه.
وقد ن�ص الد�ستور امل�رصى فى املادة  165على �أن ال�سلطة
الق�ضائية م�ستقلة ،وتتوالها املحاكم على اختالف درجاتها ،وت�صدر
�أحكامها وفق القانون ،وفى املادة  166على �أن الق�ضاة م�ستقلون ،ال
�سلطان عليهم فى ق�ضائهم لغري القانون ،وال يجوز لأية �سلطة التدخل
فى الق�ضايا �أو فى �شئون العدالة .فا�ستقالل الق�ضاء �ضمانة �أ�سا�سية ال
ي�ستقيم العدل بدونها ،وقد كفل الد�ستور لل�سلطة الق�ضائية ا�ستقاللها،
وجعل هذا اال�ستقالل عا�صما من التدخل فى �أعمالها� ،أو الت�أثري فيها،
�أو حتريفها� ،أو الإخالل مبقوماتها.
غري �أن احلاكم الذى ي�سعى �إىل �إهدار ا�ستقالل الق�ضاء ،ال يعدم
من فقهاء القانون وفال�سفته ،وهذا هو مكمن اخلطر واخلطورة ،من
يخططون له لبلوغ غاياته بو�سائل �شيطانية وطرق و�أ�ساليب ملتوية
حتى ال يبدو اعتدا�ؤه على الق�ضاء �سافرا و�صارخا ،وهو �أ�سلوب
يت�سم باملداراة وااللتواء بق�صد االعتداء على ال�سلطة الق�ضائية ،وهدم
ا�ستقالل الق�ضاء .وهم من �أطلق عليهم امل�رصيون بخفة الروح
املعروفة عنهم «ترزية القوانني» وهو م�صطلح ال مثيل له فى العامل.
هذا �إىل �أن ق�ضية ا�ستقالل الق�ضاء تكمن فى املفارقة بني الت�رشيعات
والقوانني التى تكفله وحتميه ،والواقع الذى يتناق�ض مع هذه القوانني
وتلك الت�رشيعات.
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ولذلك يتعني فك كل ارتباط بني ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية
بن�صو�ص د�ستورية حمددة� ،صارمة ووا�ضحة ،ال لب�س فيها وال
غمو�ض ،وال حتتمل الت�أويل ،فيكون اال�ستقالل الإدارى للق�ضاء
تاما ،بعيدا عن تدخل ال�سلطة التنفيذية ،فم�سائل تعيني الق�ضاة وعزلهم
وترقيتهم ونقلهم وندبهم و�إعارتهم و�إحالتهم للتقاعد وم�ساءلتهم جنائيا
�أو ت�أديبيا ،كل هذه امل�سائل يجب �أن تنظمها ال�سلطة الق�ضائية بنف�سها
بعيدا عن تدخل ال�سلطة التنفيذية.
ويعترب اال�ستقالل املاىل للق�ضاء من �أهم مظاهر ا�ستقالل الق�ضاء،
وبدونه ال يكون هناك ا�ستقالل حقيقى يتيح لل�سلطة الق�ضائية حرية
الت�رصف ،واتخاذ القرارات وتنفيذها ،دون �أي عوائق �أو عراقيل
تفر�ضها ال�سلطة التنفيذية والنظم والروتني الإداري.
ف�إذا مل يكن لل�سلطة الق�ضائية املوارد املالية الالزمة والكافية لإدارة
�شئونها بنف�سها ،ف�إن قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها تكون
حمدودة ومقيدة ومرتبطة ب�سل�سلة من املوافقات واملراجعات ،قد ت�ؤدى
فى الكثري من الأحيان �إىل الرتدد �أو الإحجام عن اتخاذها ،فى حني
�أن اال�ستقالل املاىل يتيح لل�سلطة الق�ضائية حرية احلركة والت�رصف
ب�رسعة ل�سد العجز والثغرات ،وحتديد املنا�سب واملالئم من احلاجات،
وترتيب الأولويات ،و�إن�شاء الدرجات ومنح العالوات.
�إن مرتب القا�ضى من امل�سائل التى تزيد من ا�ستقالله وهيبته،
فيجب �أن مينح القا�ضى مرتبا يكفيه ملواجهة �رضورات احلياة ،ويقيه
�رش ال�س�ؤال وغوائل الزمان ،وين�أى به عن ال�شبهات وذل احلاجة،
ولكى يظهر باملظهر الالئق بوظيفته بني الأفراد ،ويتفرغ لعمله بنف�س
�صافية هادئة ومطمئنة ،ال ت�شغلها �أعباء احلياة ،وال يعكر �صفوها
تكاليف املعي�شة و�رضوراتها ،وحتى ال يتطلع �إىل الوظائف الأخرى
الأقل جهدا ،والأكرث دخال ،وهو ما ي�ؤدى �إىل هجرة الق�ضاة من
ذوى اخلربة والكفاءة والدراية ،وفى ذلك من ال�رضر ما فيه.
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وتعترب ال�ضغوط املالية من �أهم �صور ال�ضغوط التى ميكن �أن
متار�سها ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطة الق�ضائية ،وعدم �إعطاء املوافقات
الالزمة على الطلبات امللحة ،والتقتري عليها ،وغري ذلك من و�سائل
و�أ�ساليب ال�ضغط املاىل املعروفة ،مثل �إن�شاء الدرجات الق�ضائية �أو
حجبها ،ومنح العالوات �أو منعها.
و�إىل �أن �صدر القانون رقم  142ل�سنة  2006مل يكن يوجد
فى املوازنة العامة للدولة باب خم�ص�ص للق�ضاء ،م�ستقل بذاته،
فاعتمادات الق�ضاء كانت ت�أتى �ضمن االعتمادات املخ�ص�صة لوزارة
العدل ،وك�أنه �أحد اجلهات التابعة لوزارة العدل ،وكان الق�ضاء
يطلب احتياجاته املالية من وزارة العدل ،وكانت ال�سلطة التنفيذية
ممثلة فى وزارة العدل ت�سيطر على ال�سلطة الق�ضائية ،عن طريق
ال�ضغوط املالية ،ومن خالل تلك ال�ضغوط ،كانت ال�سلطة التنفيذية
(وزارة العدل) تلعب دور ًا كبريا خطري ًا فى �أعمال الق�ضاء ،وكان
تدخل وزير العدل فى �إقامة العدل ملمو�س ًا وملحوظاً ،وللأ�سف ف�إن
قانون ال�سلطة الق�ضائية احلاىل �ساعده على التدخل فى �شئون الق�ضاء،
وي�رس له �سبل ال�سيطرة عليه ،ذلك ب�أن قانون ال�سلطة الق�ضائية مل
يبني احلدود الفا�صلة بني وزارة العدل وال�سلطة الق�ضائية ،ومل ي�ضع
�ضوابط حتول بني وزير العدل وبني التدخل فى �شئون الق�ضاء ،مما
�أعطى الفر�صة لوزير العدل لل�سيطرة على ال�سلطة الق�ضائية وو�ضعها
حتت و�صايته ،من خالل ر�ؤ�ساء املحاكم االبتدائية الذين يختارهم،
والتفتي�ش الق�ضائى ،وال�ضغوط املالية التى ميار�سها على الق�ضاء.
ولذلك كان مو�ضوع اال�ستقالل املاىل وامليزانية امل�ستقلة للق�ضاء
مطلب ًا ملحاً ،وحمل حوار دائم وجدل ال ينقطع بني الأو�ساط الق�ضائية
والقانونية وال�سلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل ومد وجزر بني
وزير العدل وجمل�س الق�ضاء الأعلى ،ح�سب �شخ�ص الوزير ومدى
�إميانه با�ستقالل الق�ضاء وموازنته امل�ستقلة� ،إال �أن القا�سم امل�شرتك بني
وزراء العدل كان التقتري دائما على الق�ضاء؛ بحجة العجز فى املوازنة
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العامة للدولة و�ضغط النفقات ،حني كانت دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة تنعم باالمتيازات والبذخ والإ�رساف فى الإنفاق.
ولتفادى �ضغوط ال�سلطة التنفيذية ،وغل يدها عن العبث فى �شئون
الق�ضاء ،كان الإ�رصار على امليزانية امل�ستقلة للق�ضاء ك�إحدى ال�ضمانات
املهمة على ت�أكيد ا�ستقالل الق�ضاء ،فكلما كان لل�سلطة الق�ضائية مواردها
املالية ،وميزانيتها امل�ستقلة ،قلت �أو انتفت ال�ضغوط على الق�ضاء،
والت�أثري على الق�ضاة من قبل ال�سلطة التنفيذية.
وحتت �ضغط الق�ضاة فى م�رص و�إ�رصارهم على �أن يكون للق�ضاء
ميزانية م�ستقلة ،ا�ستجاب امل�رشع لهم و�أ�صدر القانون رقم  142ل�سنة
 2006بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر بالقانون
رقم  46ل�سنة  1972ب�إ�ضافة املادة  77مكررا ( )5التى ن�صت على
�أن « تكون للق�ضاء والنيابة العامة موازنة �سنوية م�ستقلة ،وتبد�أ ببداية
ال�سنة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها .ويعد جمل�س الق�ضاء الأعلى
باالتفاق مع وزير املالية ،م�رشوع املوازنة قبل بدء ال�سنة املالية
بوقت ٍ
كاف ،ويراعى فى �إعداد امل�رشوع �إدراج كل من الإيرادات
وامل�رصوفات رقما واحدا ،ويقدم م�رشوع املوازنة �إىل وزير املالية،
ويتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى فور اعتماد املوازنة العامة للدولة،
وبالتن�سيق مع وزير املالية ،توزيع االعتمادات الإجمالية ملوازنة
الق�ضاء والنيابة العامة على �أبواب وجمموعات وبنود طبقا للقواعد
التى تتبع فى املوازنة العامة للدولة .ويبا�رش جمل�س الق�ضاء الأعلى
ال�سلطات املخولة لوزير املالية فى القوانني واللوائح ب�ش�أن تنفيذ موازنة
الق�ضاء والنيابة فى حدود االعتمادات املدرجة لها،كما يبا�رش رئي�س
املجل�س ال�سلطات املخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئي�س اجلهاز
املركزى للتنظيم والإدارة .ويعد جمل�س الق�ضاء الأعلى احل�ساب
اخلتامى ملوازنة الق�ضاء والنيابة العامة فى املواعيد املقررة ،ثم يحيله
�إىل وزير املالية لإدراجه �ضمن املوازنة العامة للدولة .وت�رسى على
موازنة الق�ضاء والنيابة العامة واحل�ساب اخلتامى لها فيما مل يرد به
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ن�ص فى هذا القانون� ،أحكام القوانني املنظمة للخطة العامة واملوازنة
العامة واحل�ساب اخلتامى للدولة «.
وهذا الن�ص ال يحقق اال�ستقالل املاىل للق�ضاء والنيابة العامة ،فبعد
�أن قرر مبد�أ املوازنة امل�ستقلة فى �صدره ،عاد فى عجزه و�أفرغ الن�ص
من م�ضمونه وحمتواه ،فن�ص على �أن يكون �إعداد م�رشوع املوازنة
باالتفاق مع وزير املالية ،ومل يحدد الن�ص موارد تلك املوازنة ،وهو
ما يجعل وزير املالية يتحكم فى حتديد حجم املوازنة ،وقيد املجل�س فى
توزيع االعتمادات الإجمالية للموازنة بالأبواب واملجموعات والبنود
املتبعة فى املوازنة العامة للدولة ،فحرم بذلك جمل�س الق�ضاء الأعلى من
حرية احلركة و�رسعة الت�رصف واتخاذ القرارات وتنفيذها ،وحتديد
املالئم واملنا�سب من احلاجات ،وترتيب الأولويات ،كما ن�ص على
تقدمي احل�ساب اخلتامى للموازنة لوزير املالية ،وهو ما يجعله رقيبا
على جمل�س الق�ضاء الأعلى ،فى حني يجب لتحقيق اال�ستقالل املاىل �أن
تكون الرقابة داخلية من املجل�س نف�سه .وهو ما اتبعه امل�رشع بالن�سبة
ملجل�س ال�شعب ،فن�ص فى املادة  35من القانون رقم  38ل�سنة 1972
فى �ش�أن جمل�س ال�شعب على �أن «املجل�س م�ستقل مبوازنته وتدرج رقما
واحدا فى موازنة الدولة .وتبني الالئحة الداخلية للمجل�س كيفية �إعداد
م�رشوع موازنة املجل�س ال�سنوية وبحثه و�إقراره ،وطريقة �إعداد
ح�سابات املجل�س وتنظيمها ومراقبتها ،وكيفية �إعداد احل�ساب اخلتامى
ال�سنوى واعتماده ،وذلك دون التقيد بالقواعد احلكومية» .فمجل�س
ال�شعب هو الذى يقوم ب�إعداد م�رشوع املوازنة ،وبحثه و�إقراره،
وهو الذى يحدد طريقة ح�سابات املجل�س وتنظيمها ومراقبتها .و�إعداد
احل�ساب اخلتامى واعتماده ،ف�أعطى امل�رشع بهذا الن�ص اال�ستقالل
املاىل الكامل ملجل�س ال�شعب ،حني �ضن به على الق�ضاء ،فى املادة 77
مكررا ( )5من قانون ال�سلطة الق�ضائية املعدلة �سالفة الذكر.
فيجب �أن ين�ص القانون على �أن يكون للق�ضاء موازنة م�ستقلة،
على �أن يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى درا�سة واقرتاح ومناق�شة و�إقرار
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املوازنة متهيدا لإدراجها رقما واحدا فى املوازنة العامة للدولة ،و�أن
توفر الدولة لل�سلطة الق�ضائية ما يكفيها من املوارد املالية التى تعينها
على �أن تدير بنف�سها عدالة واعية مقتدرة ،دون التقيد فى ذلك بالقواعد
احلكومية ،و�إال كان ا�ستقاللها وهما.
كما يجب �أن يحدد القانون موارد املوازنة امل�ستقلة للق�ضاء ،على
النحو التاىل:
 -1املبلغ املخ�ص�ص للق�ضاء املدرج فى املوازنة العامة للدولة.
 -2الر�سوم الق�ضائية.
 -3الغرامات اجلنائية.
وذلك حتى ال تتحكم ال�سلطة التنفيذية فى حجم املبلغ املخ�ص�ص
ملوازنة الق�ضاء ،فيكون الن�ص على املوازنة امل�ستقلة عدمي اجلدوى.
كما يجب �أن يخ�ص�ص مبلغ حمدد فى املوازنة امل�ستقلة للق�ضاء،
�إعانة �سنوية لنادى الق�ضاة ،حتى يتمكن من ممار�سة دوره فى خدمة
الق�ضاة.
وي�صل اال�ستقالل املاىل للق�ضاء فى �أمريكا �إىل �أعلى م�ستوى له بني
دول العامل ،حيث تخت�ص املحاكم ب�إدارة �شئونها املالية التى تخ�ص�صها
لها املجال�س الت�رشيعية ،بعيدا عن وزارة العدل ،التى يحظر عليها
التدخل فى �شئون املحاكم.
�إن الق�ضاء امل�ستقل هو �أقوى �ضمان لتحقيق العدل وامل�ساواة،
ون�رش ال�سكينة واال�ستقرار فى املجتمع ،و�أقدر و�سيلة حلماية امل�رشوعية
وم�ؤ�س�سات الدولة ،و�أعظم قوة ل�صد الظلم ورده،ومقاومة الطغيان
واال�ستبداد وو�أده ،وحماية احلقوق واحلريات و�صيانتها� ،إنه لي�س
ترفا ،ولي�س خيارا ،و�إمنا �رضورة الزمة ،فر�ضتها طبيعة احلياة،
و�أوجبتها حقوق الإن�سان .
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نحو �ضمانات تنفيذ الأحكام الق�ضائية
امل�ست�شار -د�/أمين الورداين
قــا�ض مبحكمــــة اال�ســــتئناف
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عندما ت�صدر الأحكام الق�ضائية فى م�رص ف�إن احلكم يت�صدره عبارة
تفيد �أنه قد �صدر (با�سم ال�شعب) وهى عبارة تعنى �أن ال�شعب :الذى هو
م�صدر ال�سلطات الثالث (التنفيذية ،الت�رشيعية ،الق�ضائية) ،قد �أوكل
القا�ضى فى �أن ي�صدر حكمه فيما يعر�ض عليه من �أق�ضية ومنازعات.
فمن غري املت�صور بعد ذلك �أن يعرقل تنفيذ هذه الأحكام التى �صدرت
با�سم ال�شعب لأى �سبب كان ،كما ال يجوز لأى �شخ�ص مهما تكن
�سلطته فى الدولة �أن يعوق �أو يعرقل تنفيذ الأحكام الق�ضائية.
ومما ال�شك فيه �أن ال�سلطة الق�ضائية متثل ح�صن الأمان للمجتمع
مب�ؤ�س�ساته و�أفراده ،ولل�سلطة الق�ضائية مكانة متميزة يف املجتمع
امل�رصي ،كما متثل �أهم ال�ضمانات ال�ستقرار املجتمع وحتقيق العدالة.
ف�إذا مل توجد و�سيلة فاعلة ت�ضمن ر�ضوخ جهات الإدارة والأفراد
لتنفيذ الأحكام التى ي�صدرها الق�ضاء ف�إن الأحكام التى ي�صدرها ال تعدو
�أن تكون جمرد �رشح نظرى للقوانني ولي�س لها من القيمة العملية،
وال من الفاعلية �أكرث مما يعرف بالتو�صيات التى ت�صدرها امل�ؤمترات
ويتناولها فقهاء القانون.
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من هنا كان لزاما البحث عن �سبيل ي�ضمن تنفيذ الأحكام الق�ضائية
بطريقة فعالة حتى حتقق النتيجة املرجوة منها �سواء بالن�سبة للمحكوم له
والذى ميثل تنفيذ احلكم منتهى هدفه من �سدنة العدالة ،حيث ال يقا�س
احلكم �إال بنتيجته العملية ،ف�ضال عما ميثله بالن�سبة للمجتمع من حفظ
للحقوق وهيبة الق�ضاء ،ولعل هذا ما حدا بالعديد من الفقهاء �إىل القول
�إن عدم تنفيذ الأحكام الق�ضائية ميثل نوعا من �إنكار العدالة يدعو الدولة
وال�سلطة الق�ضائية �أن تغري �سيا�ستها ،وتهتم �أكرث مب�شاكل التنفيذ حتقيقا
ملبد�أ خ�ضوع الدولة م�ؤ�س�سيا و�شعبيا للقانون وتدعيم دولة القانون.
وال�شك �أن �أكرث حاالت االمتناع عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية حتدث
�إما من جهات الإدارة �أو ب�سبب تراخيها فى تنفيذها مما قد يدفع �إىل
الت�شكيك فى �سلطات الق�ضاء والنيل من هيبته لعجزه عن توفري احلماية
مل�صالح املتقا�ضني وحماية مراكزهم القانونية وتوفري االحرتام الالزم
لتنفيذ �أحكامه التى قد تتعمد الإدارة عرقلة تنفيذها �أو متتنع عن تنفيذها.
وتقودنا تلك املقدمة �إىل القول ب�رضورة وجود �ضمانات فعالة
وقوية ت�ضمن تنفيذ الأحكام الق�ضائية ،ال�سيما وقد �أ�صبح االمتناع عن
تنفيذ الأحكام الق�ضائية �أو التجاهل والرتاخي يف تنفيذها ميثل ظاهرة
خطرية فى العديد من الدول التى تعانى من اال�ستبداد ال�سيا�سى والت�أخر
االقت�صادى ،وف�ضال عما ميثله ذلك من �إ�ساءة كبرية ل�سمعة الدولة
يف التعامل مع الغري ،ف�إنها متثل ب�شكل �أ�سا�سى خرقا لد�ستور الدولة
ولأحكام القانون الداخلى واملواثيق الدولية التي حت�ض على �رضورة
تنفيذ الأحكام الق�ضائية فيما ق�ضت فيه دون تلك�ؤ �أو �إبطاء بح�سبانها
عنوان ًا للحقيقة.
ولعل من �أهم املظاهر الأ�سا�سية التي متيز املدنيات احلديثة ودولة
امل�ؤ�س�سات هى تلك ال�ضمانات الفعالة التى توفرها الدولة لتنفيذ الأحكام
الق�ضائية حتى �أن الدول تتباهى فيما بينها مبدى تعلقها ب�أهداب القانون
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ور�ضوخها ملبادئه و�أحكام الق�ضاء ،ولأجل ذلك فقد �أ�صبح االلتزام
بتنفيذ الأحكام الق�ضائية عنوان ًا للدولة املتمدنة (دولة القانون) ،على
حني ميثل امتناعها عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية �أر�ضا خ�صبة لإ�شاعة
الفو�ضى وفقدان الثقة يف �سيادة القانون؛ مما يرتب �آثارا وخيمة على
جميع مناحى احلياة فى الدولة ،حيث ي�ؤدى عدم وجود �ضمانات
فاعلة لتنفيذ الأحكام الق�ضائية �إىل تغول ال�سلطة ال�سيا�سية لإح�سا�س
القائمني على �أمرها بعدم وجود رادع قانونى ملا يرتكب �أع�ضا�ؤها
وتابعوها من خمالفات وانتهاكات متثل جرائم يعاقب عليها القانون
بعقوبات دون �ضمانات فعالة لتنفيذها ،كما يرتتب �أي�ضا على االمتناع
عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية �أخطر النتائج على ال�صعيد االقت�صادى
متمثال فيما ي�سببه ذلك من هروب ر�أ�س املال وال�رشكات اال�ستثمارية
الوطنية والأجنبية ال�ساعية لال�ستثمار والتي جتد يف �سلطان الأحكام
الق�ضائية ،ويف ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �صمام �أمان وحافز كبري يوفر
تربة خ�صبة م�شجعة على اال�ستثمار ،كما مي�س بالتوجهات ال�سيا�سية
العامة للدولة احلديثة والتي يتجلى دورها االقت�صاد يف جملة القوانني
والأنظمة التي �رشعتها للح�ض على اال�ستثمار وا�ستقطاب ر�أ�س املال
لإنعا�ش االقت�صاد القومى وال�صعود قدما نحو اقت�صاد حر مزدهر.
وخالف ًا لذلك كله ف�إنه ي�سود بني املتقا�ضني من املواطنني ورجال
القانون حالة من القلق واال�ستغراب جتاه ما يحدث عند الرتاخي يف
تنفيذ الأحكام والقرارات الق�ضائية� ،سواء بت�أويل الأحكام الق�ضائية
وتف�سريها مبا يخالف منطوقها لاللتفاف عليها �أو التمل�ص من تنفيذها.
وهذا االمتناع عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية �أ�شبه بف�ساد �إداري
ي�سيء �إىل النظام العام ،لأن الف�ساد املنت�رش يف �أجهزة الدولة متعدد
الأ�شكال والأنواع ،وهو ما يقود بدوره �إىل نوع من الإحباط والي�أ�س
وزعزعة ثقة املواطنني يف قناعتهم ب�أنهم مواطنون يعي�شون حتت �سقف
�سيادة القانون.
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وتعد مرحلة تنفيذ الأحكام الق�ضائية من �أعقد امل�سائل التي تواجه
املحكوم له ،ففي كثري من الأحيان ،ال ي�ستطيع املحكوم له احل�صول
على حقه وتنفيذ احلكم ال�صادر ل�صاحله بال�سهولة املتوخاة .فقد تطول
�إجراءات التنفيذ �سنة �أو �أكرث وقد ال تنفذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة
ب�صفة نهائية ،وتعطل ب�صورة نهائية ،ولعل �سبب هذه الإطالة
والتعطيل قد تعود ملا قد يتيحه قانون الدولة ذاته �أمام املحكوم عليه
من �أ�ساليب مماطلة وت�سويف ،و�سوف �أعر�ض ب�إيجاز لأكرث هذه
الأ�ساليب �شيوعا:
�أوال :ما يعطيه القانون للمحكوم عليه من احلق فى �أن يلتم�س من
ذات املحكمة التى �أ�صدرت احلكم �أن تعيد النظر فى الدعوى التى
ف�صلت فيها بحكم نهائى ،وقد ن�صت على ذلك احلق �رصاحة املادة
 241من قانون املرافعات امل�رصى حيث ن�صت �رصاحة على �أنه
للخ�صوم �أن يلتم�سوا �إعادة النظر فى الأحكام ال�صادرة ب�صفة انتهائية
فى الأحوال الآتية:
� - 1إذا وقع من اخل�صم غ�ش كان من �ش�أنه الت�أثري فى احلكم.
� - 2إذا ح�صل بعد احلكم �إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها �أو
ق�ضى بتزويرها.
� - 3إذا كان احلكم قد بنى على �شهادة �شاهد ق�ضى بعد �صدوره
ب�أنها مزورة.
� - 4إذا ح�صل امللتم�س بعد �صدور احلكم على �أوراق قاطعة فى
الدعوى كان خ�صمه قد حال دون تقدميها.
� - 5إذا ق�ضى احلكم ب�شىء مل يطلبه اخل�صوم �أو ب�أكرث مما طلبوه.
� - 6إذا كان منطوق احلكم مناق�ض ًا بع�ضه لبع�ض.
� - 7إذا �صدر احلكم على �شخ�ص طبيعى �أو اعتبارى مل يكن ممثال
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متثيال �صحيح ًا فى الدعوى ،وذلك فيما عدا حالة النيابة االتفاقية.
 - 8ملن يعترب احلكم ال�صادر فى الدعوى حجة عليه ،ومل يكن قد
ادخل �أو تدخل فيها ب�رشط �إثبات غ�ش من كان ميثله �أو تواطئه �أو
�إهماله اجل�سيم.
ثانيا :ما �أعطاه القانون للمحكوم عليه من احلق فى �أن ي�ست�شكل
فى تنفيذ احلكم ال�صادر ب�صفة انتهائية؛ مما يت�سبب فى �إيقاف التنفيذ
ويعرقل تنفيذ الأحكام النهائية ..وقد ن�صت على ذلك احلق �رصاحة
املادة  312من قانون املرافعات امل�رصى حيث ن�صت �رصاحة على
�أنه «�إذا عر�ض عند التنفيذ �إ�شكال ،وكان املطلوب فيه �إجراء وقتي ًا
فللمح�رض �أن يوقف التنفيذ �أو �أن مي�ضى فيه على �سبيل االحتياط مع
تكليف اخل�صوم فى احلالتني احل�ضور �أمام قا�ضى التنفيذ ،ولو مبيعاد
�ساعة وفى منزله عند ال�رضورة ،ويكفى �إثبات ح�صول هذا التكليف
فى املح�رض فيما يتعلق برافع الإ�شكال ،وفى جميع الأحوال ال يجوز
�أن يتم التنفيذ قبل �أن ي�صدر القا�ضى حكمه .وعلى املح�رض �أن يحرر
�صور ًا من حم�رضه بقدر عدد اخل�صوم و�صورة لقلم الكتاب ،يرفق
بها �أوراق التنفيذ وامل�ستندات التى يقدمها �إليه امل�ست�شكل ،وعلى قلم
الكتاب قيد الإ�شكال يوم ت�سليم ال�صورة �إليه فى ال�سجل اخلا�ص بذلك،
ويجب اخت�صام الطرف امللتزم فى ال�سند التنفيذى فى �إ�شكال �إذا كان
مرفوع ًا من غريه� ،سواء ب�إبدائه �أمام املح�رض على النحو املبني فى
الفقرة الأوىل� ،أو بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى ف�إذا مل يخت�صم
فى الإ�شكال وجب على املحكمة �أن تكلف امل�ست�شكل باخت�صامه فى
ميعاد حتدده له،ف�إن مل ينفذ ما �أمرت به املحكمة جاز احلكم بعدم قبول
الإ�شكال ،وال يرتتب على تقدمي �أى �إ�شكال �آخر وقف التنفيذ ما مل
يحكم قا�ضى التنفيذ بالوقف ،وال ي�رسى حكم الفقرة ال�سابقة على �أول
�إ�شكال يقيمه الطرف امللتزم فى ال�سند التنفيذى �إذا مل يكن قد اخت�صم فى
الإ�شكال ال�سابق».
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ومع بقاء هذا الطريق القانوين –بدعوى احلفاظ على حتقيق
العدالة� -إال �أنه ميكن اخت�صار الزمن ،لأن القانون ال مينع اتخاذ
�إجراءات متنع تلك املماطلة والت�سويف .يف �سبيل ذلك �أدعو �إىل:
� .1أن تكون هناك عقوبات رادعة ملن يثبت �أن قد �سلك طريقا
من �ش�أنه �أن يعيق تنفيذ احلكم ،ممتطيا ن�صو�ص القانون دون وجه
حق وال يكتفى القا�ضى فقط برف�ض االلتما�س �أو الإ�شكال عن الأحكام
ال�صادرة ب�صفة انتهائية.
� .2أن يتم الت�أكيد على مبد�أ �سيادة القانون ب�أن ُيطلب �إىل جميع
الوزارات واملديريات والهيئات تنفيذ الأحكام الق�ضائية دون �أي �إبطاء
�أو جتاهل ،و�إ�صدار تعليمات وا�ضحة ب�أنه ال جتوز مناق�شة الأحكام
املذكورة فيما ف�صلت فيه باعتبارها عنوانا للحقيقة ،ويجب �أن ير�سخ
لدى جميع �أفراد ال�شعب قيم ومثل العدالة و�أن على اجلميع (احرتام
القانون؛ ففيه احلفاظ على كرامة املواطن من قبل الدولة وعلى كرامة
الدولة من قبل املواطن ،وفيه �ضمان حلرية الفرد وحرية الآخرين).
�إن الغاية من وجود الق�ضاء هي �إعطاء �صاحب احلق حقه لت�سود
العدالة يف املجتمع ،ف�إذا كانت �أحكام هذا الق�ضاء غري قابلة للتنفيذ ،فما
هي اجلدوى من وجودها؟ و�أي فائدة �سيجنيها املواطن �إذا ح�صل على
حكم متنعت الإدارة �أو الأفراد عن تنفيذه ؟ وماذا يبقى من دولة القانون
ٍ
وامل�ؤ�س�سات� ،إذا كانت الإدارة ت�رضب الأحكام التطبيقية لهذا القانون
عر�ض احلائط؟ و�أين كرامة ال�شعب امل�رصى؟ �إذا كانت الأحكام التي
ت�صدر با�سمه ال قيمة لها وال ُتلزم الإدارة واملحكوم �ضدهم باحرتامها.
ولعل كل هذه الت�سا�ؤالت قد �أ�صبحت حمل طرح جدى فى العديد من
ال
امل�ؤمترات ،ب�سبب هذا الرتاكم الكمي لأحكام ق�ضائية مل جتد �سبي ً
للتنفيذ ،وب�صدور هذا الأحكام النهائية غري القابلة لأي طريق من
طرق الطعن عليها.
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وعلينا �أن ندرك �أنه �سواء ات�سمت �إرادة الإدارة املنوط بها تنفيذ
الأحكام الق�ضائية بال�سلبية و�سوء النية وما ميثله ذلك من مماطلة
وامتناع �سافر عن تنفيذ الأحكام الق�ضائية� ،أو امتنعت عمدا عن
تنفيذ تلك الأحكام ال�صادرة �ضدها �أو �آخرين ف�إن ذلك كله يعد �إهدارا
حلجية الأحكام الق�ضائية والتي تربو على قوة القانون ذاته ،فالأحكام
الق�ضائية متثل ك�أ�صل عام عنوان احلقيقة التى ف�صل فيها الق�ضاء مهما
وجه �إليها من انتقادات وطعون ،ويتحتم تنفيذها.
ومما ال�شك فيه �أن جميع القوانني فى دول العامل املختلفة قد و�ضعت
بدءا من
�آليات وا�ضحة �ضمن ن�صو�صها ل�ضمان تنفيذ الأحكام الق�ضائية ً
العزل واحلب�س ملن كان موظفا عموميا ،وامتنع عن تنفيذ الأحكام
النهائية ،ونهاية مبا �أفردته ن�صو�ص القانون من حق امل�رضور من
عدم تنفيذ الأحكام الق�ضائية النهائية فى طلب التعوي�ض ممن امتنع
دون وجه حق عن تنفيذ الأحكام النهائية.

مقرتح بت�أ�سي�س �شرطة ق�ضائية:
يف هذا ال�سياق ،ف�إن ال�س�ؤال الذى يطرح نف�سه علينا بقوة هو ماذا
لو ا�ستمر العناد ،ومل تنفذ حتى الأحكام ال�صادرة مبعاقبة من يعرقل �أو
ميتنع عن تنفيذ حكم ق�ضائى نهائى؟!
ال�شك �أن الأمور �ستكون فى غاية ال�صعوبة و�أكرث تعقيدا ،وهو ما
ينبغى �أن جند له طرحا فعاال ن�ضمن من خالله و�ضع �آليات وا�ضحة
ل�ضمان تنفيذ الأحكام الق�ضائية النهائية من خالل الع�صف الذهني
وتبادل الآراء واملقرتحات مع رجال الق�ضاء ،والقانون فى هذا
امل�ؤمتر الذى �سعدت بهدفه املعلن و�رشفت بامل�شاركة فيه0
وهنا �أقدم طرحا �أرى �أنه قد ميثل �ضمانة فعالة لتنفيذ الأحكام
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الق�ضائية وهو مقرتح ال�رشطة الق�ضائية.
والر�ؤية املطروحة هنا هى �إحداث �رشطة ق�ضائية متخ�ص�صة
مرتبطة مبا�رشة بالنائب العام تكون مهمتها اتخاذ جميع الو�سائل
املمكنة فى �إطار القانون ل�ضمان تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة ب�صفة
نهائية والتى يعطل تنفيذها دون �سند من القانون ،ف�ضال عما ت�ضطلع به
من مهام �أخرى مرتبطة مثل تنفيذ �أوامر اجلهات والأجهزة الق�ضائية
ال�صادرة لها مبا�رشة -دون الرجوع �إىل القيادات الع�سكرية� -سواء
من جهة حفظ نظام ال�سجون� ،أو حلفظ الأمن فى قاعات ودور
املحاكم والنيابات ،وكذلك ت�أمني تنفيذ القرارات والأوامر الق�ضائية،
ويجب �أن ميتد هذا لي�شمل ال�رشطة الع�سكرية بالن�سبة للق�ضاء الع�سكري
ب�إعطائهم �شارات خا�صة لتمييزهم عن �سواهم ،من �أع�ضاء ال�رشطة
الع�سكرية غري التابعني للق�ضاء الع�سكرى ،و�رضورة تبني �سيا�سة
حازمة يف �إلزام القيادات الع�سكرية والأمنية والإدارية ب�رضورة
التجاوب مع �أفرادها وت�سهيل �أداء دورهم املنوط بهم القيام به ،و�أن
يعهد بالتحقيق مع �أع�ضائها وت�أديبهم �إىل النائب العام ومن يوكله
فى ذلك؛ وحتى تكون الرقابة واملتابعة والتوجيه لأع�ضاء ال�رشطة
الق�ضائية من خالل الق�ضاء �ضمانة لتفعيل دورهم فى تنفيذ ما ي�صدر
�إليهم من تعليمات و�أوامر حتفظ ا�ستقالل الق�ضاء وهيبته ،وت�ضمن
تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة ب�صفة انتهائية.
أخريا؛ ف�إن هذه املقرتحات املتوا�ضعة واملقت�ضبة ال ميكن جت�سيدها
و� ً
على �أر�ض الواقع �إال من خالل الإميان املطلق والت�صميم الأكيد على
التنفيذ ال�صادق واملخل�ص لقيم ومبادئ ا�ستقاللية ونزاهة الق�ضاء.
وحتى يكون الق�ضاء (�ضمانة للجميع) وجت�سيدا �صادقا وخمل�صا ملعركة
تطوير وحتديث م�ؤ�س�سات الدولة القانونية التى ت�سعى جاهدة لرت�سيخ
قيم العدالة واحلرية وامل�ساواة.
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النائب العام بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية
عبد اهلل خليل
املحامي بالنق�ض
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مقدمة :
منذ ن�ش�أة النيابة العامة فى عام  1875ميالدية(� ،)1أدرك االحتالل
الربيطاين وال�سلطة التنفيذية �أهمية وخطورة من�صب النائب العام،
وبالتايل �سعيا لل�سيطرة عليه من العنا�رص املوالني لهما .فقد �سعي
الإجنليز لل�سيطرة على هذا املن�صب حتى ي�ضمنوا وجود �أذرع لهم
تكون كفيلة با�ستمرار حتقيق �أغرا�ضهم اخلا�صة خ�صو�ص ًا ا�ستمرار
�سيطرتهم على جمريات احلياة فى ال�شارع امل�رصي التي حتكمها النيابة
العامة مبا لها من اخت�صا�صات ،وجمعها ل�سلطتي االتهام والتحقيق،
ومن ناحية �أخرى �سعت ال�سلطة التنفيذية �إىل فر�ض �سيطرتها ..ف�أبقت
النيابة العامة �شعبة �أ�صيلة من �شعب ال�سلطة التنفيذية ،و�أبقتها على
ال فى احل�رضة اخلديوية ،ثم فى وزير
عالقة تبعية دائمة بها املمثلة �أو ً
العدل (احلقانية �سابقاً) الذي كان له �سلطة الإ�رشاف والرقابة وتوجيه
على �أع�ضاء النيابة العامة ،وله �أي�ض ًا �سلطة وقف ع�ضو النيابة العامة،
( )1احلاالت الواردة فى الورقة على �سبيل املثال ال احل�رص .وميكن االطالع على
املزيد يف عبد الله خليل ،النيابة العامة وكيل عن املجتمع �أم تابع لل�سلطة التنفيذية؟،
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.2006 ،
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بل �إنه قد و�صل الأمر فى عام � 1895أن النيابة العامة كانت ال ت�ستطيع
�أن تتخذ قرار ًا دون الرجوع �إىل مدير الأمن �أو املحافظ ،ومنذ عام
 1952كان للحكومة �سلطة خطرية ،وهي احلق فى ف�صل �أي ع�ضو
من �أع�ضاء النيابة العامة بغري الطريق الت�أديبي ،وظل هذا الأمر حتى
�صدور القانون رقم  46ل�سنة  .1972ولكن ظل �أع�ضاء النيابة العامة
قابلني للعزل ،ومل يتمتعوا بال�ضمانات اخلا�صة بعدم القابلية للعزل
�إال ب�صدور القانون رقم  35ل�سنة  1984بتعديل �أحكام قانون ال�سلطة
الق�ضائية� ،إال �أن التبعية الإدارية و�سلطات وزير العدل ظلت قائمة
دون تغيري �أو تعديل.

�أوال -تعيني النائب العام:
ظل تعيني النائب العام منذ �إن�شاء النيابة العامة وحتى الآن «�أمر ًا
�سيا�سياً» ،فكان وال يزال �أمر تعيينه ت�ستقل به ال�سلطة ال�سيا�سية،
ففي البداية ب�أمر احل�رضة اخلديوية ،ثم مبر�سوم بقرار من رئي�س
اجلمهورية دون ا�شرتاط موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وكان النائب
العام ال يتمتع ب�ضمانة عدم القابلية للعزل من من�صبه حتى �صدور
القانون  35ل�سنة  1984بتعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية ،وكان يتبع
تبعية �إدارية لوزير العدل ممثل ال�سلطة التنفيذية حتى �صدور القانون
 142ل�سنة  ،2006وبالتايل تتمكن تلك ال�سلطة من �إحكام ال�سيطرة
والقب�ضة على ر�أ�س الهرم الذي يجمع بني �سلطة االتهام كطرف تابع
لل�سلطة التنفيذية ،و�سلطة التحقيق كوظيفة تدخل فى �إطار وظائف
ال�سلطة الق�ضائية.
والغريب فى الأمر �أن حمكمة النق�ض والإبرام منذ عام 1932
�أقرت فى ق�ضائها تبعية النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية باعتبارها �شعبة
�أ�صيلة من �شعب تلك ال�سلطة ،ورغم �إقرار هذا الق�ضاء ب�أن القوانني
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امل�رصية جعلت للنيابة �سلطة ق�ضائية فى التحقيق� ،إال �أنها �أقرت مببد�أ
ا�ستقاللها عن الق�ضاء وعدم تبعيتها له �أي تبعية �إدارية فى �أداء �شئون
مبا�رشة
وظيفتها ،و�إنه لي�س للق�ضاء على النيابة �أي �سلطة تبيح له لومها
ً
ب�سبب طريق �سريها فى �أداء وظيفتها ،بل �إن كان يري عليها �شبهة فى
هذا ال�سبيل فلي�س له �إال �أن يتجه فى ذلك �إىل املوظف امل�رشف مبا�رشة
على رجال النيابة ،وهو النائب العام �أو �إىل الرئي�س الأعلى للنيابة،
وهو وزير احلقانية (العدل) ،على �أن يكون هذا التوجيه ب�صفة �رسية
رعاية للحرمة الواجبة للنيابة العامة والقا�ضية ب�أال يغ�ض من كرامتها
()1
�أمام اجلمهور.
والقراءة ال�صحيحة لهذا الق�ضاء تقول �إن النيابة العامة فى
مبا�رشتها ل�سلطتي االتهام والتحقيق متار�سها ك�شعبة �أ�صيلة من �شعب
ال�سلطة التنفيذية ،حتت �إ�رشاف وزير العدل والنائب العام ومراقبتهما
الإدارية ،وهذا يتناق�ض متام ًا مع الوظيفة الق�ضائية للنيابة العامة� ،إذ
ال ميكن ل�سلطة متار�س وظيفة ق�ضائية �أن تكون م�ستقلة عن الق�ضاء،
وغري تابعة له �أي تبعية فى �أداء �شئون هذه الوظيفة،وهذا هو وجه
اخللل فى املقولة التي تقول �إن النائب العام والنيابة العامة يجمعان
بني طريف ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية ،فالقراءة ال�صحيحة �أن
النائب العام والنيابة العامة هي �شعبة �أ�صيلة من �شعب ال�سلطة التنفيذية
فى ممار�سة جميع وظائفها ،و�أن الو�ضع الو�سيط فى جمعها بني طريف
ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية هو جمرد خيط من الوهم ن�سجته
النيابة العامة حتى متار�س مهامها فى حماية قوانني ال�سلطة الق�ضائية
املتعاقبة.
وينبغي القول فى النهاية �إن النيابة العامة هي �شعبة من �شعب
ال�سلطة التنفيذية ،خ�صها القانون على �سبيل اال�ستثناء بوظيفة ق�ضائية
()1نق�ض فى  31مار�س �سنة  1932رقم  1444ال�سنة الثانية الق�ضائية املن�شور حتت
رقم  206باملجموعة الر�سمية ،ال�سنة الثالثة والثالثون – �ص .408
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وهي التحقيق لغاية ابتغتها ال�سلطة ال�سيا�سية لل�سيطرة على حتقيق
اجلرائم ال�سيا�سية عن طريق �إحدى �شعبها.

ثانيا -التعيني فى النيابة العامة:
�إن عملية التعيني فى النيابة العامة منذ ن�ش�أتها تتعر�ض ملطاعن
عديدة نتيجة غياب القواعد املو�ضوعية لعملية االختيار ،وهي الأمر
الذي ي�سمح بقدر من التدخل من ال�سلطة ال�سيا�سية فى عملية االختيار �أو
م�شيئة القيادة العليا للمحاكم.
ففى  25مار�س  2005ن�رش ال�شاعر والكاتب فاروق جويدة مقاال
فى جريدة الأهرام ،حتدث فيه عن تعيني �أبناء امل�ست�شارين فى وظيفة
النيابة العامة -رغم �أحقية �آخرين من �أبناء ال�شعب -على �إثرها طلب
املجل�س الأعلى للق�ضاء من النائب العام التحقيق مع كاتب املقال بتهمة
الإ�ساءة �إىل الق�ضاء .وقد ت�سبب التحقيق الذي ا�ستمر لنحو � 5ساعات
متوا�صلة يف �إ�صابة جويدة بجلطة فى ال�رشيان التاجى نقل على �إثرها
�إىل امل�ست�شفى ،حيث �أجريت له ق�سطرة وتركيب دعامة.

ثالثا -رئا�سة �سلطتى التحقيق واالتهام:
نتيجة لرغبة ال�سلطة ال�سيا�سية فى ال�سيطرة على �سلطات التحقيق
واالتهام وتركيزها فى يد النيابة العامة باعتبارها �شعبة �أ�صيلة من
�شعب ال�سلطة التنفيذية واملرتبطة بها برباط التبعية الإدارية املمثلة
فى وزير العدل والنائب العام املعني مب�شيئتها ال�سيا�سية عمد االحتالل
الربيطاين ،مبوجب املر�سوم ال�صادر يف  8مايو �سنة  1895ب�إلغاء
نظام قا�ضي التحقيق ،وتركيز التحقيق فى يد النيابة العامة.
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كما �أن حركة يوليو �سنة  1952هي الأخرى قد �أخلت مببادئها،
ومنها مبد�أ الق�ضاء على اال�ستعمار ،ورغم �أن هذا املبد�أ لي�س معناه فقط
الق�ضاء على الوجود املادي لال�ستعمار بل �أي�ض ًا الق�ضاء على املوروث
اال�ستعماري ،والذي تغلغل فى النظام القانوين امل�رصي فقد عمدت
�إىل العودة �إىل نظام تركيز التحقيق فى يد النيابة ،وقامت ب�إ�صدار
القانون  353ل�سنة  1952ب�إلغاء نظام قا�ضي التحقيق الذي كان
من�صو�ص ًا عليه فى قانون الإجراءات اجلنائية احلايل عند نفاذه فى 15
نوفمرب �سنة .1951
كما مت �إجراء تعديالت جوهرية على قانون الإجراءات اجلنائية
تنتق�ص من �ضمانات الأفراد ،وت�سبغ احلماية على املوظفني العموميني
على النحو الذي كان �سائد ًا فى ظل مر�سوم �سنة 1895؛ فبد�أت
ب�إن�شاء نيابة �أمن الدولة لإحكام القب�ضة على التحقيق فى اجلرائم
ال�سيا�سية،وحظر ندب قا�ضي حتقيق لتحقيق اجلرائم املوجهة �ضد
املوظفني العموميني ورجال ال�ضبط ،وفر�ضت قيود على مقا�ضاتهم �أو
الطعن على الأمر ب�أال وجه لإقامة الدعوى اجلنائية �ضدهم �أو حتريك
الدعوى قبلهم بطريق الإدعاء املبا�رش وتو�سع فى �سلطات النيابة فى
ا�ستجواب املتهم ،وفى احلب�س االحتياطي فى اجلرائم ال�سيا�سية وانتهاك
حرمة احلياة اخلا�صة .خا�صة فى ظل وجود املادة  125من حق وزير
العدل ع�ضو ال�سلطة التنفيذية فى الإ�رشاف على �أع�ضاء النيابة العامة
و ن�ص املادتني 126و 129من القانون  46ل�سنة  ،1972حيث تبيح
�أوالهما لوزير العدل احلق فى توجيه تنبيه �إىل �أي ع�ضو من �أع�ضاء
النيابة العامة ،كما تبيح الثانية له احلق فى وقف ع�ضو النيابة العامة
عن العمل.
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رابعا -هيئة التفتي�ش على النيابات:
�إن �إن�شاء هيئة التفتي�ش على النيابة العامة والق�ضاة عرب املراحل
التاريخية كان املق�صود به حماولة ال�سيطرة وتقوي�ض �سلطات النيابة
العامة واحلد من قوتها،وارتبط ذلك فى البداية فى منح �سلطة
للمحافظني ومدير الأمن ووكالئهم لتقوية �سلطة البولي�س فى مواجهة
النيابة ،فتم منح بع�ض ال�سلطات الإدارية الأخرى �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية �أي �سلطة االتهام ،و�إخ�ضاعهم ل�سلطة رقابية هم و�أع�ضاء
النيابة العامة ومعاونوهم �إىل �سلطة واحدة هي �سلطة النائب العام،
وهو الأمر الذي ال يزال �ساري ًا فى ظل قانون الإجراءات اجلنائية
احلايل ،فمازال �أع�ضاء النيابة العامة ومعاونوها و�ضباط البولي�س
الذين يتمتعون ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية والعمد وامل�شايخ ومفت�شو
الأغذية واملباين وم�أمورو م�صلحة ال�رضائب وغريهم يعملون حل�ساب
النائب العام وال�سلطة ال�سيا�سية تعمل من خاللهم على ال�سيطرة على
احلياة اليومية للمواطن امل�رصي ،من خالل تلك ال�سلطات الإدارية
التابعة لها تبعية مبا�رشة ،وت�ستطيع من خاللها توجيه االتهام لأي
مواطن وتقوم النيابة العامة بتلقي حما�رضها ،وحتويلها مبا�رشة �إىل
املحكمة املخت�صة دون �إجراء حتقيق فني ،وبالتايل فهي �سلطات ت�صلح
ال�ستخدامها فى االنتقام ال�سيا�سي �أو ا�ستغالل النفوذ االجتماعي �أو
االقت�صادي لتحقيق غايات جلماعات امل�صالح والنفوذ ،وهو دورها
الذي ر�سمه االحتالل الربيطاين وم�ست�شاره القانوين والذي مازال
ينفذ حتى الآن.

خام�سا -الندب:
�إن الندب للوظائف الق�ضائية �أو غري الق�ضائية ت�ستخدمه ال�سلطة
التنفيذية كو�سيلة للرتغيب فى كثري من الأحيان ،ولب�سط �أذرعا لل�سلطة
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التنفيذية فى عمل النيابة العامة .فقد تبني من خالل الإطالع على
الأوامر اجلمهورية اخلا�صة بالندب فى الفرتة من عام � 2000إىل عام
 2005تكرار الندب لأع�ضاء التفتي�ش الق�ضائي للنيابة العامة �إىل مكتب
�شئون �أمن الدولة ،وخطورة هذا الندب تتمثل فى �أن مكتب �شئون
�أمن الدولة من�ش�أ طبق ًا لقانون حالة الطوارئ رقم  162ل�سنة ،1958
وهو املخت�ص بالت�صديق على �أحكام حماكم �أمن الدولة طوارئ ،ويتبع
مبا�رشة رئي�س اجلمهورية ب�صفته احلاكم الع�سكري.

�ساد�سا�-أثر التبعية على الق�ضايا ال�سيا�سية وجرائم التعذيب:
دوما داخل مرمي النريان ال�سيا�سية ب�سبب
ظلت النيابة العامة ً
تق�صريها فى حتقيق حوادث التعذيب وكذلك يف التحقيقات التي كانت
جتريها فى الق�ضايا ال�سيا�سية مع املعار�ضني ال�سيا�سيني ،وكان ين�سب
�إليها االنحياز فى قراراتها للحزب احلاكم �أو �إقحامها كطرف لت�صفية
ح�سابات �سيا�سية ،وكان ذلك ب�سبب تبعيتها ال�رصيحة لل�سلطة التنفيذية
�سواء وزير العدل �أو تعيني النائب العام مب�شيئة ال�سلطة ال�سيا�سية.

-1جرائم التعذيب
�أ -انعك�س موقف النيابة العامة فى التق�صري والرتاخي فى �إجراء
حتقيق جدي فى جرائم التعذيب ،فى مالحظات جلنة مناه�ضة التعذيب
التى �أ�شارت �إىل بطء �إجراءات مالحقة من يتم اتهامهم بارتكاب جرائم
التعذيب ،وانعك�س ذلك �أي�ضا فى تقارير منظمات حقوق الإن�سان.
ب -هناك بع�ض الق�ضايا التي �شغلت الر�أي العام ،ومت تعذيب
املتهمني فيها ،ومل تعلن النيابة العامة نتائج هذه التحقيقات،ومل تقدم
مرتكبيها �إىل املحاكمة،وعلى �سبيل املثال ال احل�رص ففى دي�سمرب
()39

 ،1989تقدمت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ببالغ للنائب العام
لتحريك الدعوى اجلنائية �ضد امل�سئولني عن التعذيب فى �سجن �أبو
زعبل ،على خلفية القب�ض على واعتقال عدد من الن�شطاء من بينهم
اثنان فى ذلك الوقت من �أع�ضاء جمل�س �أمناء املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان (د .حممد ال�سيد �سعيد� -أمري �سامل) .بالإ�ضافة �إىل عدد �آخر من
املحتجزين بزعم انتمائهم ملا �سمي بحزب العمال ال�شيوعي امل�رصي،
و�أدى �إىل �إ�صابة عدد منهم ب�إ�صابات ج�سيمة نتيجة ال�رضب املربح
وال�سحل على �أر�ضية ال�سجن وتعر�ض ه�شام مبارك( )1املحامي لنزيف
دموي بالأذن اليمني وفقدان (م�ؤقت) حلا�سة ال�سمع� ،إىل جانب �آثار
�رضب على الظهر وجتمعات دموية مب�ؤخرة الر�أ�س مع عدم قدرته
على حتريك �ساقه اليمني ،ب�سبب ال�رضب على العمود الفقري.
كما �أ�صيب املهند�س /كمال خليل بهبوط �شديد وكدمات �شديدة
الزرقة فى الأكتاف والإليتني والفخذين ،و�رشوخ فى �ضلوع القف�ص
ال�صدري ،نتيجة ال�رضب بالع�صي العادية والكهربائية والأيدي
ال عن �أن �أحد ال�ضباط قد �أخذ يقفز على ظهره لعدة
والأرجل ،ف�ض ً
دقائق وهو منبطح بالزنزانة .ورغم �إثبات النيابة العامة والطب
ال�رشعي وقائع و�آثار التعذيب على ه�ؤالء وغريهم من املحتجزين،
ورغم معرفة الفاعلني ،ف�إنه مل يتم حتريك الدعوى اجلنائية على �أي
منهم حتى الآن.
ج� -إن هناك حاالت وفاة نتيجة التعذيب ،ومل تعلن النيابة العامة
نتائج هذه التحقيقات ،ومن �أبرزها على �سبيل املثال �أي�ض ًا ال احل�رص:
ق�ضية وفاة املحامي /عبد احلارث مدين ،الذي كان معروف ًا بدفاعه
()1املرحوم /ه�شام مبارك –عمل فيما بعد– املدير التنفيذي ورئي�س وحدة العمل
امليداين باملنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،ثم قام بت�أ�سي�س مركز امل�ساعدة القانونية
حلقوق الإن�سان ،وتويف �إىل رحمة الله ،وكان ي�شغل من�صب مدير هذا املركز ،وهو
واحد من �أبرز ن�شطاء حقوق الإن�سان فى م�رص.
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عن اجلماعات الإ�سالمية ،والذي قب�ض عليه ع�شية يوم 1994/4/26
و�أعلن فى  1994/5/5وفاته دون مربر مب�ست�شفي املنيل اجلامعي،
الذي �أ�شار كبري الأطباء ال�رشعيني فى تقريره �إىل وجود بع�ض الكدمات
وال�سحجات الر�ضية املنت�رشة بالر�أ�س وال�صدر والبطن والأطراف،
مع وجود نزيف وجتمع دموي على ال�سطح ،ورغم �أن هذه احلادثة
قد �أعقبها مظاهرات احتجاجية على م�ستوى منظمات حقوق الإن�سان
ونقابة املحامني ،وتابعها جهود دولية من جماعة املحامني الأمريكيني
ومركز ا�ستقالل الق�ضاء واملحاماة بجنيف ،من خالل �إر�سال بعثات
تق�صي احلقائق� .إال �أنه مازالت ق�ضية عبد احلارث مدين متثل لغزاً،
ومل تعلن �سلطات التحقيق عن نتائج هذه التحقيقات حتى الآن.
هناك �أي�ضا نتيجة حتقيق فى وفاة حممد م�سعد قطب (املحا�سب بنقابة
املهند�سني) بعد �أربعة �أيام من اعتقاله و�إيداعه مقر مباحث �أمن الدولة،
و�أمرت النيابة بت�سليم جثته �إىل �أهله ،ومت دفنه حتت حرا�سة م�شددة يوم
 ،2003/11/6ووفاة املهند�س� /أكرم عبد العزيز الزهريى ،والذي
زعم �أنه تويف نتيجة التعذيب بعد �إيداعه مقار مباحث �أمن الدولة.

-2الق�ضايا ال�سيا�سية
�أ-ا�ستفتاء  25مايو 2005
�أثار موقف النيابة العامة من التحقيقات ب�ش�أن االنتهاكات التي
تعر�ض لها املعار�ضون لال�ستفتاء على تعديل املادة ( )76من الد�ستور
امل�رصي اخلا�ص باالنتخابات الرئا�سية يوم  ،2005/5/25والتي
تعر�ض فيها عدد من ال�صحفيني امل�رصيني والأجانب للتحر�ش اجلن�سي
ولل�رضب بالأرجل وبالع�صي من �أن�صار احلزب الوطني ،مب�ساندة
وغ�ض الطرف من قوات الأمن ،حيث جرى االعتداء على عبد احلليم
قنديل رئي�س التحرير التنفيذي جلريدة «العربي» فى ذلك الوقت،
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وحممد عبد القدو�س مقرر جلنة احلريات بنقابة ال�صحفيني ،و�شيماء �أبو
اخلري ال�صحفية بجريدة الد�ستور ،وعبري الع�سكري ال�صحفية بجريدة
الد�ستور ،وهاين الأع�رص ال�صحفي بجريدة الد�ستور ،ووائل توفيق
ال�صحفي بجريدة الد�ستور ،ونوال علي ال�صحفية بجريدة «اجليل»،
و�إميان طه كامل التي متار�س ال�صحافة احلرة.
وقد �أثار قرار النيابة العامة ب�صدور �أمر ب�أال وجه ب�إقامة الدعوى
اجلنائية فى تلك االنتهاكات لعدم معرفة الفاعل ،ردود فعل غا�ضبة
لدى القوى ال�سيا�سية املعار�ضة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �آنذاك.
ولوح البع�ض باللجوء �إىل الآليات الدولية لتحقيق هذه اجلرائم ،فى
�إ�شارة �إىل �أن القرار ال�صادر من النيابة فى حتقيق هذه اجلرائم م�شوب
بعيب عدم التحقيق اجلدي فيها ،رغم حتديد الفاعلني الأ�صليني لهذه
اجلرائم ،ورغم �أن وجوه الفاعلني معلومة للأمن ،و�أن هناك ت�سرتا
من جهات الأمن عليهم ،لأنها املنوط بها �إجراء التحري عن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص و�ضبطهم وتقدميهم للعدالة ،ولكن النعي على قرار النيابة
�أنها مل جترب هذه اجلهات على تقدمي الفاعلني ،و�أن التبعية الإدارية
لل�سلطة التنفيذية التي �سبق �أن و�ضحناها ت�شوب وتعلق بهذا القرار.
ب-االعتداء على الق�ضاة فى االنتخابات الربملانية 2005
مل تتخذ النيابة العامة �إجراءات جدية فى التحقيق فى االدعاءات
اخلا�صة باعتداء قوات الأمن على الق�ضاة امل�رشفني على االنتخابات
الربملانية الأخرية عام  ،2005والذي و�صل فيها الأمر �إىل االعتداء
بالأ�سلحة ،فعلي الرغم من وجود عدد  139بالغ ًا مقدم ًا من الق�ضاة
والهيئات الق�ضائية ب�ش�أن هذه االنتهاكات ،ف�إن النيابة العامة مل تقدم
�سوى اثنني فقط من رجال الأمن �إىل املحاكمة.
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ج -ق�ضية �سب وقذف عالء وجمال مبارك
وهى ال�شكوى املقدمة منهما �ضد جريدة «ال�رشق الأو�سط»،
وجملة «اجلديدة» فى  1997/5/ 31وذلك فى بالغهما املقيد برقم
 6271ل�سنة  1997جنح عابدين �أن جريدة ال�رشق الأو�سط قد ن�رشت
بعددها ال�صادر فى لندن بتاريخ  1997/5/27مزاعم كاذبة عن
�صفقات وعموالت واحتكارات وماليني وهمية ن�سبتها �إليهما.
وقد مت �سماع �أقوالهم مبعرفة املكتب الفنى للنائب العام ،م�ساء يوم
 1997/6/1مبعرفة الأ�ستاذ /عمر مروان رئي�س النيابة وممثل االتهام
فى املحاكمة (القا�ضى املنتدب حاليا فى جلنة احلقيقة وتق�صى احلقائق
امل�شكلة لبحث جرائم  25يناير  ،)2011و�أثبت عالء مبارك �أنه يعمل
فى الأعمال احلرة ،كما �أثبت جمال مبارك �أنه مدير تنفيذي لإحدى
�رشكات اال�ست�شارات املالية التي مل يحددها ،والغريب �أنه مت معاملتهما
كاملوظفني العموميني� ،أو الأ�شخا�ص املكلفني بخدمة عامة �أو ذوي
ال�صفة النيابية ،ب�أن قامت النيابة العامة ب�إحالة الق�ضية اىل املحكمة ،مع
�أن املعتاد فى الق�ضايا التى تقع �ضد �آحاد النا�س �أن يتم حتريكها بطريق
االدعاء املبا�رش .وقد ق�ضى على املتهمني فيها من حمكمة �أول درجة
باحلب�س ملدد ترتواح بني احلب�س �سنة و�ستة �أ�شهر ،وانق�ضت الدعوى
ا�ستثناءا من الأ�صل العام،
اجلنائية بالت�صالح دون ح�ضور املتهمني
ً
الذى يوجب الق�ضاء بعدم قبول اال�ستئناف فى حالة عدم ح�ضور املتهم
بجل�سة  1997/12/10فى اال�ستئناف  4783ل�سنة � 1997س و�سط
القاهرة .
واختلف الأمر بعد ثورة  25يناير  ،2011حيث �سارعت النيابة
العامة فى التحقيق واجلهات الرقابية فى البحث والتنقيب فى ذات
االدعاءات ،وانك�شف ما هو �أخطر منها ،ومت التحفظ على الأ�صول
العقارية وجتميد احل�سابات ،و�سبحان مغري الأحوال.
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د -ق�ضايا الوزير ال�سابق حممد �إبراهيم �سليمان:
نظرت حمكمة �شمال القاهرة دائرة  ٤٦تعوي�ضات،بجل�سة
 2008/10/27دعويي التعوي�ض املقامتني بني دكتور حممد �إبراهيم
�سليمان ،وزير الإ�سكان ال�سابق،والنائب امل�ستقل عالء الدين
عبداملنعم ،حيث طلب �سليمان �إلزام عبداملنعم بتعوي�ض قدره خم�سمائة
�ألف جنيه ،عما قاله يف حقه خالل برنامج تبثه �إحدى القنوات الف�ضائية
يف حلقة  ٢٧فرباير  ،٢٠٠٧فيما طالب عالء عبداملنعم يف دعواه ب�أن
تعوي�ضا عن �إ�ساءة ا�ستعمال حق
ي�ؤدي له �سليمان مبلغ مليون جنيه
ً
التقا�ضي (امل�صدر جريدة «امل�رصى اليوم» بتاريخ .)2008/ 10/27
والغريب فى الأمر �أن املحكمة حكمت برف�ض دعوى النائب
عالء عبد املنعم وقبول دعوى الوزير ال�سابق حممد ابراهيم �سليمان،
و�إلزام عالء عبد املنعم ب�أن ي�ؤدى له مبلغ ع�رشين �ألف جنيه تعوي�ضا
�أدبيا ،رغم ثبوت �صحة الوقائع املن�سوبه �إليه مبوجب م�ستندات ر�سمية
�صادرة عن وزارة الإ�سكان.
جدير بالذكر �أنه منذ مار�س  2010تبا�رش النيابة العامة التحقيق
فى البالغ رقم  408ل�سنة  2009ح�رص �أموال عامة عليا،الذي قدمه
بع�ض نواب جمل�س ال�شعب والذى على �إثره تقدمت النيابة العامة بطلب
رفع احل�صانة عن الوزير ال�سابق ،وقد �سبق له�ؤالء النواب �أن تقدموا
با�ستجواب فى جمل�س ال�شعب حول خمالفات الوزير ال�سابق ،ب�ش�أن
تلقى ر�شاوى باملاليني من عدد من رجال الأعمال مقابل تخ�صي�ص
� ٍ
أرا�ض �شا�سعة لهم باملدن اجلديدة مببالغ زهيدة؛ مما �أ�رض باالقت�صاد
القومى بعدة مليارات من اجلنيهات ،ف�ضال عن تخ�صي�ص عدد من
الفيلالت والأرا�ضى لزوجته و�أبنائه و�أقاربه ومعارفه و�أ�صدقائه
بالو�ساطة واملح�سوبية (امل�صدر االهرام امل�سائى بتاريخ .)2010/4/1
ومل ي�صدر �أمر بالقب�ض على الوزير ال�سابق �إال فى � 6أبريل
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 ،2011بعد التحقيقات التى �أجرتها النيابة العامة بعد ، 2011 /2/11
�أي بعد تنحى الرئي�س ال�سابق ح�سنى مبارك عن احلكم.

�سابعا -االختفاء الق�سرى:
كما تزايدت فى الآونة الأخرية ظاهرة االختفاء الق�رسي ،حيث
�أ�شارت تقارير �صادرة عن جمعية م�ساعدة ال�سجناء واملنظمة امل�رصية
حلقوق الإن�سان� ،إىل وجود  48حالة اختفاء ق�رسي فى الفرتة من عام
 1992وحتى الآن ،ومل تعلن النيابة العامة م�صري ه�ؤالء املختفني
ق�رسياً.
التو�صيات :
�1 .1إلغاء �أي دور لل�سلطة ال�سيا�سية فى تعيني النائب العام و�أن ت�ستقل
اجلمعية العمومية ملحكمة النق�ض برت�شيح من ي�صلح لتويل هذا
املن�صب ،و�أن يكون النائب العام تابع ًا ملجل�س الق�ضاء الأعلى دون
غريه.
�2 .2إلغاء �أي تبعية �إدارية للنائب العام و�أع�ضاء النيابة لوزير العدل،
و�إلغاء �أي �سلطات له ب�ش�أنهم مبا فيها حق التنبيه �شفاهةً �أو كتابةً ،
وحق �إقامة الدعوى الت�أديبية على ع�ضو النيابة العامة �أو �سلطة
وقف ع�ضو النيابة عن العمل حلني الف�صل فى الدعوى الت�أديبية،
وجعل هذا االخت�صا�ص مق�صور ًا على املجل�س الأعلى للق�ضاء �أو
جمل�س الت�أديب.
�3 .3أن تكون موازنة النيابة العامة فى حالة الإبقاء عليها فى الوظيفة
الق�ضائية مرتبطة باملوازنة امل�ستقلة لل�سلطة الق�ضائية ،وفى حالة
�إلغاء الوظيفة الق�ضائية يكون لها موازنة م�ستقلة تذكر كرقم واحد
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فى املوازنة العامة ،حتقق احلفاظ على �أداء دور النيابة العامة،
ومكانه وهيبة �أع�ضائها وتت�ضمن التوزيع العادل لها بني �أع�ضاء
النيابة العام ب�شفافية كاملة.
�4 .4إلغاء ندب �أع�ضاء النيابة العامة للوظائف غري الق�ضائية التابعة
لل�سلطة التنفيذية ملكتب �شئون �أمن الدولة �أو للعمل مبجل�س الوزراء
�أو امل�صالح �أو الإدارات احلكومية �أو الوزارات حر�ص ًا على
حياتهم و�إبعادهم عن �أي مظنة ب�ش�أن الت�أثري عليهم.
�5 .5إلغاء تبعية التفتي�ش لوزير العدل ،و�أن يكون جمل�س الق�ضاء
الأعلى هي اجلهة الوحيدة لتقييم �أداء وكفاية وترقية �أو نقل ع�ضو
النيابة العامة وحتديد حمل �إقامته.
�6 .6إلغاء �سلطة النائب العام فى نقل �أع�ضاء النيابة العامة وحتديد حمل
�إقامتهم ،وا�شرتاط موافقة الع�ضو وجمل�س الق�ضاء الأعلى على
هذا الإجراء مع و�ضع �أ�س�س ومعايري مو�ضوعية التخاذ مثل هذه
الإجراءات.
�7 .7إلغاء القيود اخلا�صة بتحريك الدعوى اجلنائية �ضد املوظفني
العموميني ورجال ال�ضبطية.
�8 .8إعطاء ع�ضو النيابة العامة حق اتخاذ القرار ،والت�رصف با�ستقالل
دون �إلزامه بتعليمات اجلهة الأعلى.
�9 .9إلزام النائب العام بالإعالن عن نتائج التحقيقات التي جتريها
النيابة العامة �ضد املوظفني العموميني ورجال ال�ضبط فى جرائم
وحوادث التعذيب والإ�ساءة ،والتع�سف فى ا�ستعمال ال�سلطة حتقيق ًا
للردع العام واخلا�ص ،وتفعيل رقابة الر�أي العام على �إعمالها.
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الطريق �إىل العدالة االنتقالية فى م�صر
بعد ثورة  25يناير
مرفــت ر�شـــماوي
ا�ست�شارية م�ستقلة حلقوق الإن�سان
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مقدمة� :ضرورة اتباع منهج �شامل

()1

ين�ش�أ احلق يف معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان معاجلة فعالة من
التزام الدول باحرتام وحماية وتقرير حقوق �ضحايا انتهاكات حقوق
الإن�سان ،كما �أن هذا احلق هو جزء ال يتجز�أ من هذا االلتزام الذي
ي�شمل ثالثة عنا�رص كالآتي:
•احلقيقة :تقرير الوقائع التي حدثت يف املا�ضي والتي تتعلق
بانتهاكات حقوق الإن�سان؛
•العدالة :التحقيق يف االنتهاكات ال�سابقة ،ويف حال جمع ما يكفي
من �أدلة مقبولة ،تبد�أ املالحقة الق�ضائية للجناة امل�شتبه فيهم؛
( )1هذه الورقة املوجزة هي نتاج ملا مت جمعه من بع�ض الأفكار الرئي�سية امل�ستقاة يف
املقام الأول مما يتوافر من تقارير ودرا�سات عديدة حول جتارب تطبيق العدالة
االنتقالية ،وميكن �أن ت�ستفيد منها الهيئات احلكومية امل�رصية ومنظمات املجتمع املدين
يف اجلهود التي �ستبذلها يف امل�ستقبل .ومن ال�رضوري التعلّم من التجارب والدرو�س
ال�سابقة ،واال�ستفادة من الأفكار اخلالقة التي ُتطرح على ال�ساحة يف مناطق �أخرى
حول العامل والتي قامت هذه الدرا�سات والتقارير بت�سليط ال�ضوء عليها.
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•اجلرب عن ال�رضر الواقع :تقدمي اجلرب التام والفعال لل�ضحايا
و�أ�رسهم ،يف �أ�شكاله اخلم�سة :رد احلقوق ،والتعوي�ض ،و�إعادة
الت�أهيل ،والرت�ضية ،وال�ضمانات بعدم تكرار وقوع ال�رضر.
�سوف جتتاز م�رص فرتة ع�صيبة يف ال�شهور �أو الأعوام املقبلة،
�سيل َقى على عاتق خمتلف امل�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين
حيث ُ
مهمة التعامل مع ق�ضايا تت�صل بانتهاكات وقعت يف املا�ضي ،ف�ضال عن
الرتكيز على �إ�صالح القوانني وامل�ؤ�س�سات يف امل�ستقبل .وفيما يتعلق
باالنتهاكات ،ال بد من و�ضع خطوات عملية وا�ضحة للتعامل مع
االنتهاكات التي وقعت يف ظل النظام ال�سابق ،ويف �أثناء ثورة 25
يناير ،ف�ضال عن االنتهاكات التي تلي هذه الفرتة.
�إن هذا التحدي املتعدد الأوجه الذي يعقب �سقوط نظام �سلطوي
�سوف يقت�ضي اتباع منهج �شامل ،يتطلب بدوره دمج العنا�رص املت�صلة
بتقرير احلقيقة واملالحقة الق�ضائية و�أ�شكال اجلرب والفح�ص والإ�صالح
امل�ؤ�س�سي .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يقوم التعاون مع هيئات اخلرباء
مف�صل
التابعة للأمم املتحدة بدور مهم للغاية يف هذا ال�ش�أن ،كما هو َّ
فيما بعد .ولذلك ،ثمة حاجة �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات تتعلق بهذه
العنا�رص ال�سالفة الذكر و�صياغة خطط وا�ضحة ،مبا ي�شمل ذلك خطة
ت�أخذ يف االعتبار �أوجه الرتابط بني هذه العنا�رص املختلفة ،وتعمل على
تف�صيلها.
وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان ال�سابقة ،يتعني على الدول
�أن تكفل �إظهار احلقيقة ،وحتقيق العدالة ،وجرب جميع ال�ضحايا؛ وهو
ما يعني �أن احلقيقة والعدالة واجلرب هي الأوجه الثالثة الالزمة ملحاربة
الإفالت من العقاب .ومن ثم ،قد يتم مزج التدابري الق�ضائية ب�أخرى
غري ق�ضائية ،مبا فيها جلان احلقيقة ،و�إجراءات فعالة للجرب عن
ال�رضر الواقع ،و�آليات للفح�ص ت�ستخدمها القوات امل�سلحة و�أجهزة
الأمن.
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ومبقدور م�رص ،من خالل هذه احلزمة العملية ،الت�صدي
لالنتهاكات التي وقعت يف املا�ضي من �أجل كفالة عدم �إفالت اجلناة من
العقاب الرتكابهم االنتهاكات ،وعدم وقوعها مرة ثانية يف امل�ستقبل،
و�إن وقعت ،فالبد من معاقبة اجلناة .وهذه هي الر�سالة التي ينبغي �أن
تن�رشها القيادة ال�سيا�سية يف م�رص بو�ضوح.

تقرير احلقيقة :جلنة احلقيقة؟
تقدم جلان احلقيقة �شكال من �أ�شكال املحا�سبة على ما مت ارتكابه يف
املا�ضي ،وقد تقوم بدور مهم خا�صةً عندما يكون هناك عدد كبري من
االنتهاكات ،وال ميكن رفع الدعاوى الق�ضائية �ضد هذا العدد الكبري
من اجلرائم� ،أو ُي�ستبعد توافر هذه الإمكانية لأ�سباب خمتلفة ،ت�شمل
فيما ت�شمل عدم قدرة النظام الق�ضائي على ا�ستيعاب هذا الكم الهائل.
ومع ذلك ،فمن ال�رضوري الإ�شارة من البداية �إىل �أن جلان
احلقيقة ال حتل حمل املالحقة الق�ضائية؛ فالقيمة التي متثلها هذه اللجان
هي �أنها م�شكَّ لة ،لي�س يف ظل فر�ضية �أال تتم املحاكمات ،و�إمنا ملا متثله
من خطوة يف �سبيل معرفة احلقيقة وب�سط العدالة يف نهاية املطاف.
وتعرف جلان احلقيقة ب�أنها “هيئات ر�سمية م�ؤقتة غري ق�ضائية
َّ
لتق�صي احلقائق والتحقيق يف منط من �أمناط االنتهاكات حلقوق
ّ
الإن�سان �أو القانون الإن�ساين التي ُترتكب يف العادة على مدار عدد
من ال�سنني”( .جمموعة املبادئ املح َّدثة من �أجل حماية حقوق الإن�سان
وتعزيزها من خالل العمل املعني مبناه�ضة الإفالت من العقاب،
ملحق �إ�ضايف لتقرير اخلرباء امل�ستقلني اخلا�ص بتحديث جمموعة املبادئ
من �أجل مناه�ضة الإفالت من العقابَ ،ديان �أورنتليخر Diane
،UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1،Orentlicher
8فرباير  ،2005التعريفات� ،ص.)6 .
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و�أهمية وجود جلنة احلقيقة هي �أنها ت�صل �إيل الآالف من ال�ضحايا،
يف حماولة لفهم نطاق االنتهاكات ال�سابقة و�أمناطها ،وللك�شف عن
�أ�سبابها وعواقبها .و�أهمية الأ�سئلة التي تبحث يف �أ�سباب ال�سماح
بحدوث وقائع معينة هي بنف�س قدر �أهمية تف�سري ماذا حدث تف�سريا
دقيقا .ومن هنا ،ف�إن جلنة احلقيقة هي قناة لإي�صال �صوت �ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان و�أ�رسهم ،وللم�ساعدة على منع تكرار وقوع
االنتهاكات ،من خالل تقدمي تو�صيات حمددة للإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
وال�سيا�سية.
وعلى الرغم من احتمال مواجهة اللجنة لكم هائل من احلاالت،
ف�إن جميع االنتهاك حلقوق الإن�سان املوثَّقة توثيقا �صحيحا يجب تقدميها
للجنة ،من �أجل التحقيق فيها وحتديدها بو�ضوح .ومما ال �شك فيه �أن
الرغبة يف �رسعة �إجناز العملية تفر�ض قيودا على نطاق التحقيق� ،إال
�أن احلق يف تقرير الوقائع الكاملة والفعلية املتعلقة بانتهاكات حقوق
الإن�سان ال ميكن تقييده بعدد حمدود من احلاالت املنتقاة على �أ�سا�س
بناء على ما تخلّفه االنتهاكات من �أثر على
�أهمية �شخ�صية ال�ضحية� ،أو ً
امل�ستويني الوطني والدويل.
وعلى الرغم من �أن الوظائف املقابلة لكل من جلان احلقيقة واملحاكم
تكمل بع�ضها البع�ض ،ف�إنها تختلف من حيث طبيعتها،
هي وظائف ّ
ويجب عدم اخللط بينها .فالغر�ض من جلان احلقيقة لي�س ا�ستبدال
املحاكم املدنية �أو الإدارية �أو اجلنائية .وال ميكن للجان احلقيقة -على
وجه اخل�صو�ص� -أن تكون بديال لعملية ق�ضائية تف�ضي �إىل تقرير
م�سئولية الأفراد اجلنائية .ومن هنا ،ف�إن عمل جلنة احلقيقة يجب �أن
يتزامن مع املالحقة الق�ضائية.
وحيث ميثل حتديد هوية اجلناة املرتكبني النتهاكات حقوق الإن�سان
جزءا مهما من االلتزام باحرتام وحماية وتقرير حق ال�ضحايا لإظهار
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احلقيقة و�إقامة العدالة واجلرب عن ال�رضر الواقع ،ف�إن جلنة احلقيقة
لي�ست هيئة ق�ضائية وال ميكنها تقرير الذنب �أو الرباءة .ولذلك،
للأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�سان واملاثلني �أمام
جلنة احلقيقة ،احلق يف �أن ُيفرت�ض براءتهم حتى ُتثبت �إدانتهم دون �أي
�شك معقول� ،إعماال للقانون الذي يكفل حماكمة جنائية عادلة.
وقد قررت بع�ض جلان احلقيقة ال�سابقة �أن تقوم بحمالت “الت�شهري”
�ضد الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�سان.
ولكن هذا الأ�سلوب ينتهك احلق يف الرباءة حتى �إثبات الإدانة،
يعر�ض �أمن كل من املتهمني وال�شهود للخطر (مبا يف ذلك ال�ضحايا
وقد ّ
�أنف�سهم) ،وهو يف نهاية الأمر ما يتعار�ض مع م�صلحة �إقامة العدالة.
ويجب �أن ت�أخذ جلان احلقيقة ،يف �أثناء القيام بتحقيقاتها ،بعني
االعتبار القواعد وال�رشوط الواجب مراعاتها ب�ش�أن مقبولية الأدلة يف
العملية اجلنائية ،كما يجب �أن ت�ضمن تقدمي �أدلة مقبولة يتم ا�ستخدامها
يف الإجراءات اجلنائية الالحقة لعمل اللجنة .ولكن يف الوقت ذاته،
�أظهرت التجارب �أن جلان احلقيقة يجب �أال تتقيد بقواعد الأدلة
ال�صارمة هذه ،كما هو احلال يف �أداء املحاكم؛ بل �إنها ت�ستطيع،
لأغرا�ض التحقيقات اخلا�صة التي جتريها� ،أن ت�أخذ يف االعتبار الأدلة
املوثوق فيها �أيا ما كانت (مبا ي�شمل ذلك على �سبيل املثال ،الأدلة القائمة
على رواية الغري ،والأدلة الثانوية) .ومع ذلك ،ال ميكن بالت�أكيد �أن
ت�أخذ جلنة احلقيقة يف االعتبار دليال ،مت ا�ستخال�صه نتيجة التعر�ض
للتعذيب �أو لغري ذلك من املمار�سات امل�سيئة ،فيما عدا الأدلة املقدمة
�ضد اجلاين امل�شتبه فيه.
بالإ�ضافة �إىل التحريات اخلا�صة بلجنة تق�صي احلقائق ،فعليها
مراجعة الإجراءات الأخرى التي قد توفر معلومات ذات �صلة،
وال�سيما مراجعة ما مت جتميعه من �أدلة نتيجة لعملية الفح�ص التي
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تقوم بها القوات امل�سلحة و�أجهزة الأمن ،وحتقيقات ال�رشطة ال�سابقة،
والنتائج امل�ستخل�صة من �أي حتقيق ذي �صلة ،من �أجل التحقق من
�إجرائها على نحو دقيق وحمايد.
و�إذا ما قررت جلنة احلقيقة انتهاج �إجراءات حمددة للت�شجيع على
امل�صاحلة بني الأفراد ،فيجب �أن حترتم هذه الإجراءات  -احرتاما
تاما  -احلقوق والكرامة لل�ضحايا واجلناة املزعومني على حد �سواء.
ويجب على وجه التحديد عدم �إجبار ال�ضحايا و�أ�رسهم على مقابلة
اجلناة املزعومني� ،أو على الدخول يف �أي �شكل من �أ�شكال امل�صاحلة
التي يتعني �أن يختارونها مبح�ض �إرادتهم.

املالحقة الق�ضائية:
قد تتباين الأ�ساليب التي تتبعها جلنة احلقيقة للتو�صية باملالحقة
جترم امل�شتبه فيهم �إىل
الق�ضائية ،فقد تقرر تقدمي معلومات �أو �أدلة ّ
الهيئات املخت�صة ،فور تلقيها هذه املعلومات �أو ح�صولها على هذه
الأدلة.
و�إذا قررت جلنة احلقيقة جمع قائمة باجلناة امل�شتبه فيهم ،فعليها
�أن تقرر-قبل البدء يف عملها� -سيا�سة وا�ضحة حتدد املعايري الالزم
مراعاتها ،مبا يف ذلك معايري الإثبات التي تتما�شى مع القانون الدويل.
ويجب متكني �أولئك امل�شمولني يف القائمة ،يف �أدنى تقدير ،من الرد
على املزاعم املطروحة �ضدهم قبل االنتهاء من القائمة.
ول�ضمان حق اجلناة امل�شتبه فيهم يف �أن ُتفرت�ض براءتهم حتى تثبت
�إدانتهم وطبقا للقانون ،ينبغي االحتفاظ ب�رسية القائمة وعدم �إتاحتها
للجمهور؛ كما يجب ت�سليم قائمة بالأ�سماء ل�سلطات النيابة يف �إطار من
ال�رسية ،ويف حال توافر �أدلة كافية ،يتم مقا�ضاة �أولئك املعنيني.
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ويف ال�سياق املحيط مب�رص� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن الكثري من البلدان
الأخرى ،متثل التحديات اال�سرتاتيجية الرئي�سية لرفع الدعاوى
الق�ضائية الآتي:
•�سوف ُترتكب جرائم هائلة العدد ،ولن يكون ممكنا التحقيق �إال
يف عدد �صغري من احلاالت؛
•قد يكون املئات ،بل الآالف من الأ�شخا�ص� ،ضالعني يف
اجلرائم ،وال ميكن رفع دعاوى ق�ضائية �ضدهم جميعا.
وقد تتطلب و�ضع ا�سرتاتيجية للتعامل مع هذا الأمر اخلطوات
التالية:
عملية م�سح :ميكن �أن ت�ساعد هذه العملية يف �إعداد مبادراتللمالحقة الق�ضائية ،وذلك بتقدمي  -ب�شكل من الأ�شكال � -أنواع
اجلرائم الواقعة ،متى و�أين وقعت ،ومن هم ال�ضحايا ،والهوية
املحتملة للجناة.
معايري املالحقة الق�ضائية� :إن و�ضع جمموعة وا�ضحة من املعايريالالزمة ،ل�رشح اال�سرتاتيجية املنتهجة من �أجل حتديد امل�شتبه فيهم
لإخ�ضاعهم للتحقيق واملالحقة الق�ضائية� ،سوف ي�ضمن ال�شفافية
والكفاءة و�إعداد ميزانية مبا يتوافر من موارد.
و�سوف ميكّ ن و�ضوح مثل هذه املعايري واال�سرتاتيجية ال�شعب
ومنظمات املجتمع املدين من االطالع الكامل على الأ�شخا�ص املاثلني
�أمام الق�ضاء؛ ومن ثم يتعاونون مع النظام .ولكفالة الو�صول �إىل
�أف�ضل �إ�سرتاتيجية للمالحقة الق�ضائية ،من ال�رضوري القيام مب�شاورة
كاملة بني الهيئات املعنية ومنظمات املجتمع املدين.
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الفح�ص:
يعد الفح�ص �أمرا �رضوريا لعدة �أ�سباب ،ومنها ا�ستعادة ثقة
اجلمهور يف امل�ؤ�س�سات والآليات التي كانت ُت�ستخدم من قبل يف
القمع ،والتي خلقت �أجواء من اخلوف بني �صفوف النا�س .وي�ضمن
الفح�ص �أال يكون �أولئك ال�ضالعون يف انتهاكات حلقوق الإن�سان يف
و�ضع ميكّ نهم من تكرارها �أو من ال�سماح لهم بارتكابها؛ وهو ما ي�سد
الثغرات النا�شئة عن عدم �إمكانية املالحقة الق�ضائية لكل �شخ�ص �ضالع
يف انتهاكات حلقوق الإن�سان.
ويجب �إخ�ضاع امل�سئولني عن الفح�ص ،الذين يعملون حاليا �أو
فيما قبل ،الختبار مدى مالءمتهم ملوا�صلة اخلدمة يف هذه الوظائف �أو
لتعيينهم فيها .ولعل هذه اخلطوة هي الأكرث طبيعية للربط بني العدالة
االنتقالية والإ�صالح امل�ؤ�س�سي؛ �إذ �إن تنحية الأ�شخا�ص الذين �شابهم
�سلوك �سابق والذين يجب �أال يعملوا يف �أجهزة ال�رشطة �أو اخلدمة
الع�سكرية �أو م�صلحة ال�سجون �أو ال�سلطات الق�ضائية-تلك التنحية لن
تعالج م�س�ألة القدرة على حما�سبتهم على �سلوكهم ال�سابق فح�سب ،بل
�أي�ضا �ستكفل �أال ي�أتوا مرة �أخرى على القيام بت�رصفات �سيئة ،وهو ما
يحقق الإ�صالح الفوري داخل امل�ؤ�س�سة التي يعملون فيها.
وميكن تعريف الفح�ص ب�أنه “تقييم النزاهة من �أجل حتديد مدى
مالءمة العمل يف الوظائف العامة” .وت�شري النزاهة �إىل التزام املوظف
باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان وال�سلوك املهني ،مبا ي�شمل ذلك الذمة
املالية لل�شخ�ص .واملوظفون العموميون امل�سئولون ب�صفة �شخ�صية عن
ارتكاب انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان� ،أو جرائم خطرية مبوجب
القانون الدويل ،هم من �أظهروا افتقارهم الكامل للنزاهة ،و�أخلوا
بثقة املواطنني الذين كان يجب خدمتهم .ومن امل�ستبعد ل�سكان بلد من
البلدان ،وال�سيما �ضحايا االنتهاكات� ،أن ي�ضعوا ثقتهم يف م�ؤ�س�سة
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من امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو يعتمدوا عليها ،حيث ُتبقي �أو تعينّ �أفرادا
ي�شوب نزاهتهم ق�صور خطري ،وهو ما ي�ضعف ب�شكل جوهري من
قدرة امل�ؤ�س�سة على القيام مبهامها.
وتقت�ضي اجلهود املبذولة للإ�صالح امل�ؤ�س�سي �إدراج عملية الفح�ص
لكي ُتق�صي الأ�شخا�ص الذين يفتقرون للنزاهة من العمل يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية؛ وهو ما يكفل نزاهة املوظفني العموميني الذين يعتمدون
على التحلّي ب�صفات متكّ نهم من القيام مبا ُخ ّولوا له من واجبات ،وفقا
للمعايري الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان واملهن و�سيادة القانون.
�إن عدم �إمكانية رفع الدعاوى الق�ضائية �سوى �ضد عدد قليل
من اجلناة يت�سبب يف حتديات ب�ش�أن ما يجب عمله مع باقي اجلناة
ي�سمى “ثغرة الإفالت من العقاب”؛ كما �أن
(و�ضحاياهم) :وهو ما َّ
عدم التحقيق مع عدد كبري من الأ�شخا�ص �أو مالحقتهم يجب �أال يعني
�إفالتهم من �أي �شكل من �أ�شكال املحا�سبة .ومن ثم ،يجب الأخذ يف
االعتبار التدابري التكميلية ،مثل الفح�ص واخلدمة املجتمعية ،وهو ما
يقت�ضي التن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف العملية.
وعلى الرغم من �أن عملية الفح�ص تتطلب �أي�ضا موارد هائلة،
فهي من الناحية الإجرائية �أقل تعقيدا من الدعاوى اجلنائية ،ويف ظل
حمدودية الدعاوى اجلنائية �أو ت�أخرها ،قد ي�ساعد �إق�صاء منتهكي حقوق
الإن�سان من امل�صالح العامة ،على �سد ثغرة الإفالت من العقاب ،وذلك
بتقدمي تدبري جزئي للمحا�سبة غري اجلنائية؛ �إذ �إن لهذا الإق�صاء مفعوال
ت�أديبيا لأنه ي�ستبعد �أو ي�ستبق منع ا�ستغالل الوظائف ،وال�سلطة العامة،
وغري ذلك من مزايا وفوائد.
ومع ذلك ،يجب �أال يتم �إق�صاء منتهكي حقوق الإن�سان باعتباره
ذريعة لعدم ال�سري يف الدعاوى اجلنائية .فال يكفي وجوب مالحقة
جرائم حقوق الإن�سان اخلطرية ،بل �إن و�ضع ا�سرتاتيجية للعدالة
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االنتقالية �سوف يكون �أكرث فعالية وم�رشوعية �إذا ما �أقيمت عالقة
تكميلية فيما بني خمتلف املبادرات املعنية بالعدالة االنتقالية ،وال�سيما
املالحقات الق�ضائية ،والإف�صاح باحلقيقة ،و�أ�شكال اجلرب ،والإ�صالح
امل�ؤ�س�سي.
ومن ال�رضوري �أن تكون عملية الفح�ص عادلة و�أن ُينظر �إليها
على �أنها كذلك ،كما يجب �أن تنبني على تقييمات ال�سلوك الفردي
ولي�س على التبعية اجلماعية �أو احلزبية.

تعوي�ض ال�ضحايا وجرب ال�ضرر:
تلتزم الدول ،مبوجب القانون الدويل ،ب�ضمان توفري التدابري
الكافية والفعالة والفورية واملنا�سبة ،مبا يف ذلك اجلرب عن انتهاكات
حقوق الإن�سان .ولذلك ،على الدولة و�ضع الإجراءات التي تتيح
لل�ضحايا تقدمي مطالباتهم باجلرب عن االنتهاكات واحل�صول عليه.
وتن�ص املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف
االنت�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل على الآتي:
“الغر�ض من اجلرب الكايف والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من
خالل معاجلة االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان �أو
االنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل.
وينبغي للجرب �أن يكون متنا�سبا مع فداحة االنتهاكات والأ�رضار
املرتتبة عليها .وتوفر الدولة ،وفقا لقوانينها املحلية والتزاماﺗﻬا القانونية
الدولية ،اجلرب ل�ضحايا ما تقوم به �أو متتنع عنه من �أفعال ت�شكل
انتهاكات ج�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان وانتهاكات خطرية.
ويف احلاالت التي يعترب فيها �شخ�ص ما� ،أو �شخ�صية اعتبارية� ،أو
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كيان �آخر مطالبا بجرب �أحد ال�ضحايا ،ينبغي �أن يوفر الطرف امل�سئول
عن االنتهاك جربا لل�ضحية� ،أو للدولة �إذا كانت الدولة قد وفرت فعال
اجلرب لل�ضحية”.
وتت�ضمن �أ�شكال اجلرب التام والفعال ،كما ن�صت عليه املبادئ من
� 19إىل  23من املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ال�سابق ذكرها،
الأ�شكال التالية :رد احلقوق والتعوي�ض و�إعادة الت�أهيل والرت�ضية
و�ضمانات عدم التكرار.
وخالل جميع مراحل العملية ،يجب على جلنة احلقيقة �أو ما �شابهها
من م�ؤ�س�سات ،جمع وجهات نظر ال�ضحايا حول �أ�شكال اجلرب التي
يطلبونها من �أجل �إعادة بناء حياتهم؛ كما يجب �أن ت�ضمن الدولة حق
ال�ضحايا يف الو�صول �إىل املعلومات ذات ال�صلة باالنتهاكات و�آليات
اجلرب.
وكما هو احلال فيما يخ�ص الفح�ص وغريه من العمليات غري
الق�ضائية الأخرى ،يجب �أال ُينظر �أبدا �إىل �أي تو�صية مق َّدمة لتوفري
اجلرب بو�صفها بديال عن تقدمي �أولئك امل�سئولني للعدالة� ،أو �أال تعيق
ال�ضحايا من املطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن طريق املحاكم.

الإ�صالح امل�ؤ�س�سي:
ُيطلب من قطاع العدالة تقدمي امل�شورة �أو امل�ساعدة يف معاجلة ما
ُيزعم من انتهاكات �سابقة ج�سيمة حلقوق الإن�سان ..ولكن يف الوقت
نف�سه ،ثمة حاجة �إىل و�ضع اخلطط الالزمة لإ�صالح قطاع العدالة
نف�سه .ويتطلب هذا الإ�صالح امل�ؤ�س�سي قدرا هائال من الوقت واملوارد؛
ومن ثم� ،إعداد جلنة رفيعة امل�ستوى م�شكَّ لة من احلكومة ،وال�سلطات
املختلفة ،واملجتمع املدين ،واملجتمع الدويل.
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وبذلكُ ،ي�سهم الإ�صالح امل�ؤ�س�سي يف متكني امل�ؤ�س�سات احلكومية،
وال�سيما قطاع الأمن والعدالة ،من القيام باملحا�سبة اجلنائية على ما مت
ارتكابه من انتهاكات يف املا�ضي ،ومن �ضمان قيام امل�ؤ�س�سات العادلة
والفاعلة بدور حموري ملنع وقوع انتهاكات يف امل�ستقبل .وبعد اجتياز
فرتة م�شوبة بانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ،ف�إن منع وقوعها
املتكرر يجب �أن ي�شكل الهدف الأ�سا�سي لإ�سرتاتيجية م�رشوعة وفعالة
للعدالة االنتقالية.
�إن الق�ضاة هم حرا�س احلرية وحماة حقوق الإن�سان؛ ولذلك من
ال�رضوري �أن تعيد ال�سلطة الق�ضائية بناء دورها الريادي يف هذا ال�ش�أن.
ومع ذلك ،ف�إن �إحدى امل�شكالت التي قد يواجهها النظام الق�ضائي هي
نظرة اجلمهور لل�سلطة الق�ضائية ودورها وا�ستقاللها .وفيما كانت
ال�سلطة الق�ضائية للنظام املدين تتمتع بقدر كبري من اال�ستقاللية ،وكانت
تقوم بدور مهم يف حماية حقوق النا�س ،ف�إن ا�ستمرار وقوع انتهاكات
حلقوق الإن�سان قد ت�ؤدي �إىل زعزعة ثقة اجلمهور يف دور ال�سلطة
الق�ضائية .ولذلك ،من املهم �أن ت�ؤدي ال�سلطة الق�ضائية دورا يف
�صون احلقوق ،مبا يف ذلك دورها يف جماالت التوقيف واحلجز،
ومعاملة ال�سجناء واملحتجزين ،و�إمكانية و�صول املحامني لعمالئهم،
وو�صول املهنيني الطبيني و�أفراد العائلة للمحتجزين ،وتطبيق معايري
املحاكمة العادلة .ومن بني املجاالت املهمة الأخرى التي يجب �أن تقوم
ال�سلطة الق�ضائية بدور م�ؤثر ب�ش�أنها :حرية التجمع والتظاهر ،وحرية
ال�صحافة والإعالم ،والقوانني املعنية بتنظيم اجلمعيات �أو املنظمات
غري احلكومية.
وقد تت�ضمن التدابري الالزمة للإ�صالح امل�ؤ�س�سي ما يلي:
و�ضع �أو تعزيز �إجراءات الإ�رشاف وال�شكاوى والإجراءات
الت�أديبية؛
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�إ�صالح �أو و�ضع الأطر القانونية؛
االلتزام بالقانون الدويل ومعايري حقوق الإن�سان الدولية؛
و�ضع �أو مراجعة اخلطوط الإر�شادية الأخالقية وقواعد
ال�سلوك ،وتغيري الرموز املرتبطة باملمار�سات امل�سيئة؛
توفري ما يكفي من رواتب ومعدات وبنية �أ�سا�سية.
�سوف ُي�سهم �إ�صالح نظام العدالة �إ�سهاما هائال يف ا�ستعادة
احرتام حقوق الإن�سان .ومن ال�رضوري تقدمي الدعم للق�ضاة عن
طريق املعرفة واملوارد والبنية الأ�سا�سية؛ كما �أن �إتاحة الو�صول �إىل
نظام العدالة هو �أمر �رضوري .وكثريا ما يتعر�ض موظفو املحاكم
والعاملون الإداريون للإهمال ،رغم �أنهم يعملون على جناح نظام
العدالة يف �أداء وظائفه ،ويتابعون �سري الق�ضايا وملفاتها وم�ستنداتها،
وجدول جل�سات املحكمة ،ويكفلون النظام والأمان يف قاعة املحكمة؛
أم�س
ومن ثم ،يجب تقييم �إدارة املحاكم واحتياجاتها؛ فقد تكون يف � ّ
احلاجة للدعم :فامللفات مت التخل�ص منها �أو �أنها فُقدت ،وثمة نق�ص
يف املعدات املكتبية الأ�سا�سية ،ويجب عدم اال�ستهانة ب�أهمية ه�ؤالء
الأ�شخا�ص؛ فنتيجة ملا مت ذكره وملا هو معروف من ٍ
تدن لو�ضعهم
ومكانتهم ،كثريا ما يتف�شى الف�ساد واملح�سوبية يف املعاملة ،وتقع
انتهاكات كثرية على هذا امل�ستوى.
وثمة عقبة رئي�سية �أخرى تتعلق ب�إمكانية الو�صول �إىل العدالة،
وهي غالبا ما تكون مق�صورة على الأغنياء وذوي العالقات ال�سيا�سية
و�سكان احل�رض .فمن الأهمية مبكان تقييم ما �إذا كان جميع النا�س
يتمتعون ب�إمكانية الو�صول �إىل املحاكم ،و�إن مل يكن ممكنا ،فما
املعوقات :هل هي الر�سوم املالية� ،أم تعقيدات النظام� ،أم عدم
الإمكانية الفعلية لدخول املحاكم ،وهي املعوقات التي تقت�رص على
مناطق احل�رض الرئي�سية� ،أم هي هذه العوامل وغريها جمتمعة؟
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ومن الأهمية تقييم �أين يذهب النا�س لتحقيق العدالة ،وكيف ترتبط
هذه الأنظمة التي يلج�أون �إليها بنظام العدالة الر�سمي� ،أو كيف ت�ؤدي
�إىل �ضعف دوره؟!.
بالإ�ضافة �إىل قطاع العدالة الر�سمي ،فثمة دور مهم تقوم به
يفعلها ا�ستنادا �إىل القوانني املتعلقة بالأعراف والتقاليد؛
الإجراءات ومن ّ
وهي تت�سم بفائدتها املثالية؛ لأنها “قريبة” من النا�س ومي�سورة التكاليف
و�رسيعة ،ويف الوقت ذاته تتمتع مب�رشوعية كبرية .ومع ذلك،
ف�إن بع�ض هذه النماذج التقليدية للعدالة قد ي�شوبها عيوب خطرية،
على �سبيل املثال فيما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني ،وحقوق الطفل،
وامل�ساواة وعدم التمييز فيما يت�صل باحلالة االجتماعية و�أ�شكال العقاب
املحظورة وفقا للقانون الدويل.
وعلى الرغم من معرفة املجتمع و�إقراره ب�صفة عامة بوجود هذه
الأ�شكال ،فلم يتم بذل �إال اجلهد القليل لفهم وحتليل كيفية عمل هذه
ومف�صلة
الأنظمة ،ولذلك ،من ال�رضوري �إعداد م�رشوعات حمكمة
َّ
لتحليل هذه الأنظمة ودرا�سة الإ�سرتاتيجيات ب�ش�أن �سبل التفاعل معها.
ويعد هذا جزءا �رضوريا ال يتجز�أ من �إ�صالح قطاع العدالة.
و�أخريا ،يجب �إيالء االهتمام الواجب للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛ فعلى الرغم من �أن هناك �أمور ًا كثرية يجب
عملها ب�ش�أن انتهاكات احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،فمن الأهمية �أال يتم
جتاهل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف عملية الإ�صالح.

دور الأمم املتحدة:
�إن التعاون مع �أجهزة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة وهيئات
اخلرباء اخلا�صة �سوف ُي�سهم يف مرحلة الإ�صالح ،مبا يكفل العدالة
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الناجزة واجتياز املراحل االنتقالية ب�أكرث ال�سبل جناحا .وقد �أفاد
املفو�ضون يف جمل�س حقوق الإن�سان ب�أن �أولويتهم هي تنفيذ م�صالح
العدالة وامل�ساعدة على �ضمان حماية حقوق الإن�سان كافة .و�سوف
ت�ساعد املراجعة واخلربة وامل�ساعدة التقنية التي ميكن لهذه الهيئات
تقدميها يف �سري عملية حتقيق العدالة ،وذلك من خالل حتديد امل�شكالت
والثغرات ،وتقدمي التو�صيات من �أجل الإ�صالح ،وتقدمي امل�ساعدة
امللمو�سة لتحقيق ذلك الإ�صالح .وهكذا ،ميكن لهذا الدور الذي
ت�ضطلع به هيئات الأمم املتحدة �أن ُي�سهم يف التعامل مع االنتهاكات
ال�سابقة وعملية الإ�صالح.
وب�إمكان م�رص الآن اتخاذ خطوات عديدة ،مبا ي�شمل ذلك:
•مراجعة التو�صيات التي خرج بها اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
ملجل�س حقوق الإن�سان ومراجعة التزامات م�رص ،وكفالة املزيد
من االلتزامات بحقوق الإن�سان؛
•�إ�صدار دعاوى مفتوحة التخاذ �إجراءات خا�صة ،ويتعني على
م�رص �أن ت�رسع يف �إر�سال دعاوى للمقررين اخلوا�ص الذين
يرغبون يف القيام بزيارات قطرية ت�شمل بعثات التقييم التقني؛
•رفع التقارير �إىل هيئات املعاهدات ،وهو ما ُي�سهم يف الك�شف
عن احلقيقة و�ضمان �أال تتكرر االنتهاكات .ويت�أخر رفع الكثري
من التقارير لهيئات املعاهدات ب�سنوات طويلة :اتفاقية مناه�ضة
التعذيب (مت�أخرة منذ عام  ،)2004والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (مت�أخر منذ عام  ،)2004وجلنة
الق�ضاء على التمييز العن�رصي (مت�أخر منذ عام .)2006
•و�ضع خطة عمل بهدف تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن هيئات
املعاهدات وتطبيق الإجراءات اخلا�صة ،على �سبيل املثال تلك
املقرر اخلا�ص ب�ش�أن الإرهاب ،وجلنة
التي �صدرت م�ؤخرا عن ّ
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة.
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دور املجتمع الدويل:
�إن الأطراف الفاعلة على امل�ستوى الدويل مبقدورها تقدمي امل�شورة
لل�سلطات املحلية ب�ش�أن ت�صميم برنامج �إ�صالحي انتقايل ،وامل�ساعدة
على تنفيذه من خالل التدريب ،وتقدمي امل�شورة والر�صد والتزويد
باملوارد� ،أو ب�ش�أن �إ�صالح �شئون العاملني وت�أ�سي�س عملية �إ�صالحية
ف�ضل يف العموم و�ضع عمليات
وي َّ
ل�شئون العاملني ذات �صبغة دوليةُ .
�إ�صالحية ل�شئون العاملني حتت قيادة حملية عن و�ضع عمليات ذات
�صبغة دولية؛ غري �أنه يجب �إقرار وحماية دور اخلربة الدولية (مثال
�إجراءات الأمم املتحدة اخلا�صة ،ومفو�ضي الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان).
وجرت العادة �أن يهتم الكثري من الفاعلني الدوليني بهذه الق�ضايا
واملهام .ولذلك ،فمن الأهمية �ضمان �أال يتم تفتيت هذه اجلهود والعمل
ٍ
كاف ،والقيام بها يف �إطار من
على التن�سيق فيما بينها على نحو
امل�شاورة الكاملة مع ال�رشكاء الوطنيني .كما �أن ت�شجيع الدولة على
�صياغة خطة وو�ضع ميزانية لها ميكن �أن يقلل من بع�ض اجلهد والهدر
وازدواجية الأدوار؛ ومن ناحية �أخرى ،ف�إن حركة منظمات املجتمع
املدين ميكن �أن تقوم بدور حموري يف هذا ال�ش�أن ،وذلك بتحديد
االحتياجات وتوفري اخلربة وامل�شورة والر�صد ال�رضوريو�ستمثل
املهام املقبلة حتديات ،كما �ستتطلب املوارد؛ ولذلك من ال�رضوري
بناء على اخلربات ال�سابقة للبلدان الأخرى.
�صياغة الأفكار امللمو�سة ً
فعلى �سبيل املثال ،قد ال تكون موازنة الدولة يف و�ضع ي�سمح بتوفري
اجلرب التام على نحو فوري؛ ومن ثم ،ميكن �إن�شاء �صندوق للجرب عن
ال�رضر .و�إىل �أن توفر الدولة الأموال الكافية ،طالبت بلدان �أخرى
من املجتمع الدويل امل�ساهمة يف ذلك ال�صندوق� ،أو قررت بع�ض
الدول بتخ�صي�ص ن�سبة مئوية معينة لهذا ال�صندوق من جميع املعونات
الدولية التي تتلقاها.
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اخلال�صة:
وفقا ملا قاله خرباء الأمم املتحدة�« :إذا ما �أمكن للم�رصيني �أن يثقوا
يف الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،يتعني على ال�سلطات توخي اليقظة و�ضمان
االحرتام التام حلقوق الإن�سان».
ويجب �أن ُتظهر ال�سلطات قدرتها على القيادة ،بتقدمي النتائج
امللمو�سة ملا تبذله من جهد يف الق�ضاء على االنتهاكات ال�سابقة ،ومكافحة
الإفالت من العقاب ،و�ضمان املحا�سبة على جميع امل�ستويات ،لكي يتم
حتقيق العدالة مع مالحظة جميع �أطياف املجتمع لذلك.
ولي�س مبقدورنا �إال �أن ن�شدد مرارا وتكرارا على �رضورة توخي
ال�سلطات واملجتمع الدويل واملجتمع املدين االهتمام الكايف �إىل جميع
حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
ويتعني على ال�سلطات �ضمان قيام حوار ممكن على �أو�سع نطاق،
من خالل تنظيم امل�شاورات الوطنية يف �أثناء الفرتة االنتقالية ،ومن
الأهمية يف هذه املرحلة اال�ستفادة من اخلربة والقدرة التي يتمتع بها
املجتمع املدين واملجتمع الدويل.
�إن اليوم العاملي للحق يف معرفة احلقيقة فيما يتعلق باالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والحرتام كرامة ال�ضحايا يتم االحتفال به يف
يوم  24مار�س .فليبد�أ منذ الآن العمل على �أن يغدو هذا اليوم من
العام املقبل ،عالمة فارقة من �أجل �إحراز التقدم يف هذا ال�ش�أن.
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بع�ض امل�صادر املتخ�ص�صة ب�ش�أن العدالة االنتقالية وجلان احلقيقة:
منظمة العفو الدولية :احلقيقة والعدالة واجلرب� -إن�شاء جلنة حقيقة فعالة، 11يونيو  ،2007دليل منظمة العفو الدولية،2007/009/POL30 :
متوفر على املوقع الإلكرتوين:
http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/009/2007

	-

مكتب الأمم املتحدة للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان� ،أدوات �سيادةالقانون من �أجل الدول التي خرجت من ال�رصاعات – متوفرة باللغة
العربية على املوقع الإلكرتوين:
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/
SpecialIssues.aspx

املركز الدويل للعدالة االنتقالية :يتوفر الكثري من املعلومات على املوقعالإلكرتوين ،مبا فيها معلومات عن «الأ�ساليب املتبعة للعدالة االنتقالية»،
و»ما العدالة االنتقالية».
انظرhttp://www.ictj.org/en/tj :

املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلربل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،واالنتهاكات
اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل ،متوفرة على املوقع الإلكرتوين:
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.html

جمموعة املبادئ املح َّدثة من �أجل حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها منخالل العمل املعني مبناه�ضة الإفالت من العقاب ،ملحق �إ�ضايف لتقرير
اخلرباء امل�ستقلني اخلا�ص بتحديث جمموعة املبادئ من �أجل مناه�ضة
الإفالت من العقابَ ،ديان �أورنتليخر UN ،Diane Orentlicher
 8 ،Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1فرباير .2005
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نحو ت�أ�سي�س ر�ؤية ال�ستقالل ونزاهة الق�ضاء امل�صري
(التقرير اخلتامي)
�إعداد :مـدحــت الــزاهــــــد
كاتــــــب و�صحفــــــــــي
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)68(

ّ
نظم مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وال�شبكة
الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان م�ؤمترا حتت عنوان (نحو ت�أ�سي�س
ر�ؤية ال�ستقالل ونزاهة الق�ضاء امل�رصي) ،وذلك يف �إطار �سعي
اجلهات املنظمة ملوا�صلة جهودها التي بد�أت قبل �سنوات بالتعاون مع
الق�ضاة؛ بهدف تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
وقد �شارك بامل�ؤمتر عدد من �أبرز ق�ضاة تيار ا�ستقالل الق�ضاء
يف م�رص ،ومنظمات املجتمع املدين املهتمة بتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء،
وعدد من املدافعني عن حقوق الإن�سان واملحامني والفاعلني ال�سيا�سيني
واخلرباء العرب والدوليني ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن جمموعات
ال�شباب الذين �شاركوا يف ثورة  25يناير املجيدة.
وجتدر الإ�شارة �إىل م�شاركة امل�ست�شار حممد عبد العزيز اجلندي
وزير العدل امل�رصي يف اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر؛ حيث �ألقى
كلمته نيابة عنه امل�ست�شار وائل �أبو عيطة ع�ضو �إدارة حقوق الإن�سان
بالوزارة.
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�أعربت اجلهات املنظمة يف اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر عن تفا�ؤلها
ب�أن الفر�صة الآن باتت �سانحة ،بعد ثورة  25يناير  ،لإجراء تغيريات
جذرية ت�ؤدي للف�صل بني ال�سلطات ومتنح ال�سلطة الق�ضائية ا�ستقالال
حقيقيا كافح من �أجله تيار ا�ستقالل الق�ضاء عرب �سنوات طويلة .حيث
ً
�إن �أهداف الثورة ال تكتفي بالإطاحة بالرموز البارزة لأركان النظام
القدمي ،و�إمنا هي تطمح �إىل بناء نظام جديد يقوم على احلرية وامل�ساواة
وكرامة الإن�سان ،بت�أ�سي�س دعائم دولة العدل والقانون ،ويف القلب
منها ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .و�أكدت اجلهات املنظمة �أن هذا امل�ؤمتر
خطوة مت�صلة بجهود وم�ؤمترات �سابقة ،كان تيار ا�ستقالل الق�ضاء
رئي�سيا فيها ،بحثت وناق�شت �أحوال العدالة يف م�رص وقدمت
�رشيكً ا
ً
تو�صيات ور�ؤى للبدائل املمكنة لنظام تغولت فيه ال�سلطة التنفيذية على
كل ال�سلطات ،و�ستتبعه جهود وم�ؤمترات �أخرى؛ ت�ستهدف التوا�صل
مع �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقية يف ا�ستقالل الق�ضاء ،وهم املجتمع
امل�رصي والق�ضاة ،كما �ست�ستفيد من �أجواء احلرية املتاحة الآن يف
التوا�صل مع وال�ضغط على �ص ّناع القرار من �أجل ا�ستقالل الق�ضاء يف
م�رص ورمبا كانت من مالمح املتغريات اجلديدة �أن كلمة وزير العدل
�رصيحا ب�إنهاء تبعية �إدارة التفتي�ش الق�ضائي لوزارة
ت�ضمنت وع ًدا
ً
العدل ،ونقل تبعيتها ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،كما ت�ضمنت احلر�ص
على احرتام ا�ستقالل الق�ضاء وتعزيز مكانته ،واالهتمام بعقد م�ؤمتر
العدالة الثاين.
يف هذا ال�سياق �أبدى بع�ض امل�شاركني حتفظهم على رفع �سقف
الآمال يف احتماالت التغيري؛ طاملا ا�ستمر احتياج جلنة االنتخابات
الرئا�سية �إىل مزيد من اال�ستقاللية واحل�صانة ،ف�ضال عن ا�ستمرار
العمل بقانون ال�سلطة الق�ضائية وحالة الطوارئ واملحاكم الع�سكرية.
واتفق امل�شاركون على �رضورة �أن تكون ق�ضية ا�ستقالل الق�ضاء هي
الق�ضية رقم ( )1على جدول �أعمال وزير العدل وجمل�س الق�ضاء
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الأعلى ونادي الق�ضاة ،و�أن يتم البدء ،يف �أقرب فر�صة ،يف �أعمال
التح�ضري مل�ؤمتر العدالة الثاين – الذي مل ميكن عقده منذ انعقاد امل�ؤمتر
الأول عام  – 1986وذلك بهدف النظر يف ق�ضية �إ�صالح النظام
الق�ضائي يف م�رص ،وتوفري مقت�ضيات ا�ستقالل الق�ضاء.
كما �أكد عدد من امل�شاركني على �أهمية تنظيم حوار جمتمعي
حول مبادئ الد�ستور اجلديد ،وخا�صة ركائز الدولة املدنية والنظام
الدميقراطي و�ضمانات احلريات العامة وحقوق الإن�سان والعدالة
االجتماعية ،واحلماية الد�ستورية ملوارد الدولة ،حتى ال تتعر�ض
للنهب على النحو الذي حدث يف ظل نظام مبارك .كما �أكدوا على
�أهمية �أن يجرى انتخاب اجلمعية الت�أ�سي�سية التي �ست�ضع الد�ستور.

حالة الطوارئ وقانون الطوارئ واملحاكم الع�سكرية:
�أظهرت �أوراق ومناق�شات امل�ؤمتر �أن م�رص ظلت حمكومة لعقود
طويلة بقانون الطوارئ ،دون مقت�ضى ،غري توفري �سند قانوين
ود�ستوري لتعطيل احلريات العامة ،و�إ�ضعاف ال�سلطة الق�ضائية،
وامل�سا�س با�ستقاللها و�سيادتها با�ستحداث حماكم ا�ستثنائية ،حترم املتهم
من املثول �أمام قا�ضيه الطبيعي يف حماكمة عادلة .كما وفرت حالة
الطوارئ الغطاء لتغول ال�سلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية ،ولتربير
�إعالن الأحكام العرفية وحظر التجول وللتغطية على جرائم التعذيب،
و�أدت هذه التوجهات بطبيعتها القمعية مع �أ�سباب �أخرى �إىل انفجار
ثورة الغ�ضب يف  25يناير .2011
و�أكد امل�شاركون �أن �إعالن حالة الطوارئ بكل توابعها ،مل يعد له
مربر على الأخ�ص مع �إعالن ال�سلطات عن ت�صفية املعتقالت ،والكف
عن مطاردة املعار�ضني ،واحرتامها ال�ستقالل الق�ضاء و�سيادته.
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وقد ناق�ش امل�ؤمتر الآثار ال�سلبية الناجمة عن ا�ستمرار حالة
الطوارئ بعد ثورة يناير �سواء من زاوية و�ضع ال�ضبطية يف يد ال�رشطة
الع�سكرية� ،أو حرمان املتهم من قا�ضيه الطبيعي� ،أو تعري�ضه للعنف
والتعذيب� ،أو حرمانه من حق الدفاع ،مبنع الدفاع من االطالع على
ملف الدعوى� ،أو عقد املحاكمات يف �أوقات مقاربة لبدء �رسيان حظر
التجوال ،وعقد املحاكمة واالنتهاء منها يف جل�سة واحدة .ويو�صي
امل�ؤمتر يف هذا ال�صدد بـ:
�1 -1إنهاء حالة الطوارئ و�إلغاء حماكم �أمن الدولة طوارئ.
2 -2تعديل قانون الطوارئ مبا يراعي ق�رص الإجراءات اال�ستثنائية،
التي ي�سوغ القانون اتخاذها يف حاالت الكوارث والأوبئة
واحلروب وما �شابه ،و�أن تقت�رص الإجراءات اال�ستثنائية على
الوقائع املادية يف �ضبط الأ�شخا�ص �أو املمتلكات ،دون �أن متتد
ملا ي�سمى احلريات العامة وحقوق املتهمني ،وال�رشوط الواجب
توافرها يف املحاكمات العادلة يف خ�ضوعهم للتحقيق ،حتى يف ظل
�إعالن حالة الطوارئ.
3 -3منع �إحالة املدنيني �إىل حماكم ع�سكرية ،واقت�صار اخت�صا�ص تلك
املحاكم على جرائم الثكنات الع�سكرية دون غريها.
وا�ستعر�ض امل�شاركون بامل�ؤمتر العديد من الق�ضايا والإ�شكاليات
املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،وناق�شوا كل �سبل الإ�صالح التي
ينبغي امل�ضي فيها قدماً ،وخل�صوا �إىل التو�صيات التالية:

املعاهدات الدولية:
�صدقت م�رص على معاهدات دولية متعلقة بحقوق الإن�سان ،وهو
عمل حممود يلزم لتحقيق نتائجه الإيجابية:
�1 -1أن تكون �أحكام القانون امل�رصي متفقة مع االتفاقيات الدولية
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املتعلقة با�ستقالل الق�ضاء التي �صدقت عليها م�رص.
�2 -2أن تكون �أحكام الق�ضاء امل�رصي متفقة مع هذه االتفاقيات التي
�أ�صبح لها قوة القانون.
3 -3الد�أب على تعريف وتوعية الق�ضاة ب�أحكام املعاهدات الدولية
وانطباقها يف املحاكم امل�رصية.
4 -4الت�صديق على باقي املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان،
وخا�صة الربوتوكوالت االختيارية للعهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية.

الإ�صالحات الد�ستورية:
•الن�ص �رصاحة على اال�ستقالل الكامل ملجل�س الق�ضاء الأعلى
(�إداريا وماليا) من ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،وح�رص
رئا�سة جمال�س الق�ضاء للق�ضاة ،دون غريهم.
•خ�ضوع كل القرارات الإدارية للرقابة الق�ضائية ،دون ا�ستثناء،
مبا يف ذلك قرارات جلنة االنتخابات الرئا�سية ،والتي انتقلت من
املادة  76يف د�ستور � 1971إىل املادة  28يف الإعالن الد�ستوري.
•ت�أكيد ال�ضمانات اجلوهرية الالزمة لنفاذ املبادئ واحلقوق
الد�ستورية ،كمبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء وف�صل ال�سلطات ومبادئ
احلريات العامة .ت�أكيد هذه ال�ضمانات يف مواد الد�ستور نف�سه
حتى ال تتحول عبارة “يف حدود القانون”� ،إىل �أداة لتقييد احلق
�أو الع�صف به.
•وال يغني الت�أكيد على �ضمانات احلقوق الد�ستورية عن �رضورة
�أن يوفر الد�ستور نف�سه احلماية القانونية لن�صو�صه ووجوب
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تعري�ض منتهكيه للم�ساءلة والعقاب.
•وال ينبغي �أن تتعار�ض مواد الد�ستور نف�سه مع بع�ضها على
نحو ما تعار�ضت املادة  76يف الد�ستور ال�سابق على الإعالن
الد�ستوري مع  11مبد�أ ت�ضمنها الد�ستور نف�سه.

الإ�صالحات الت�شريعية:
• تعديل القوانني املنظمة لل�سلطة الق�ضائية ل�ضمان اال�ستقالل
الكامل لل�سلطة الق�ضائية والق�ضاة.
• اعتماد مبد�أ االختيار املبا�رش لأغلبية �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء
الأعلى من قبل الق�ضاة �أنف�سهم.
املحكمة الد�ستورية العليا:
1 -1تقييد ال�سلطة التقديرية لرئي�س اجلمهورية يف تعيني رئي�س املحكمة
الد�ستورية العليا.
2 -2الن�ص على �أن يكون تعيني رئي�س املحكمة الد�ستورية العليا واحدا
من بني ق�ضاتها.
3 -3تي�سري فتح باب الطعن بعدم د�ستورية الن�صو�ص القانونية.

جمل�س الق�ضاء الأعلى:
•�إدخال �أع�ضاء منتخبني من قبل الق�ضاة يف ت�شكيل جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،مبا يحقق الأغلبية للأع�ضاء املختارين.
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•�إحلاق �إدارة التفتي�ش الق�ضائي مبجل�س الق�ضاء الأعلى.
•�إخ�ضاع و�سائل النقل والندب والإعارة ل�سلطان جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،دون غريه.
•اال�ستقاللية الكاملة ل�سلطة التحقيق عن كل فروع ال�سلطة
التنفيذية ،و�إلغاء القيود اخلا�صة بتحريك الدعوى اجلنائية �ضد
املوظفني العموميني ورجال ال�ضبطية ،و�إلزام النيابة ب�إعالن
نتائج التحقيقات ،وعلى الأخ�ص يف جرائم التعذيب والإ�ساءة
والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة.
على �أن يتم اختيار النائب العام مبوافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أو
باالنتخاب من بني �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملحكمة النق�ض وحمكمة
ا�ستئناف القاهرة.
ت�أكيدا ال�ستقالل الق�ضاء ،يكون للق�ضاء موازنة م�ستقلة يحدد
القانون موارد خا�صة بها ،بالإ�ضافة ملا تخ�ص�صه لها الدولة يف
موازنتها العامة ،على �أن يتوىل جمل�س الق�ضاء الأعلى:
دار�سة ومناق�شة و�إقرار املوازنة ،متهيدا لإدراجها رقما واحدايف املوازنة العامة للدولة ،و�أن توفر الدولة لل�سلطة الق�ضائية،
ما يكفيها من املوارد املالية التي تعينها على �أن تدير بنف�سها عدالة
واعية مت�صدرة ،دون التقيد يف ذلك بالقواعد احلكومية� ،أ�سوة
بالنظام املعمول به يف جمل�س ال�شعب.
�أن يخ�ص�ص مبلغ حمدد يف املوازنة امل�ستقلة لنادي الق�ضاة تدعيمالدوره يف خدمة الق�ضاة والدفاع عن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
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نظام الق�ضاة:
1 -1ي�ستلزم للتعيني والرتقي يف وظائف الق�ضاء �إعمال مبادئ ال�شفافية
وامل�ساواة والنزاهة وخ�ضوع اجلميع ملعايري اجلدارة والكفاءة،
دون ا�ستثناء لأ�صحاب النفوذ �أو ذوي القربى .وت�شمل هذه
املعايري مبد�أ العدالة وامل�ساواة الذي ي�ضمن حق املر�أة امل�ستوفية
ل�رشوط الكفاءة واجلدارة يف التعيني يف منا�صب الق�ضاء ،وهو
ما ي�ضمن للنظام الق�ضائي فعاليته وقدرته على اال�ستفادة من كل
املوارد الب�رشية امل�ؤهلة ..كما يتفق مع مبادئ الد�ستور واملواثيق
الدولية.
2 -2مناط تطبيق احلقوق هى ال�سلطة الق�ضائية نف�سها ،وال يجوز �أن
تتدخل فيها ال�سلطة التنفيذية بقرارات علوية.
3 -3من واجب الهيئات الق�ضائية العمل على تطوير القدرات
واملهارات املهنية الالزمة لتويل وظائف الق�ضاء من خالل �إن�شاء
معهد ق�ضائي متخ�ص�ص ،تكون الدرا�سة فيه �إجبارية قبل ممار�سة
�أي من�صب ق�ضائي.
4 -4يجب �أن يكفل النظام الق�ضائي لأع�ضائه حرية التنقل (وهو
ما يتعار�ض مع نظام البطاقة ال�صفراء) ،واحلق يف الدفاع يف
حاالت الت�أديب .وال يجب اعتبار القا�ضي املرفوع �ضده دعوي
ت�أديبية يف �إجازة حتمية ،ت�أكيدا لقاعدة �أن املتهم برئ حتى تثبت
�إدانته.

الندب:
•تقييد الندب الداخلي (كالندب لوزارة العدل� ،أو اجلهات الق�ضائية
التابعة لها) من خالل �إخ�ضاعها لقواعد وا�ضحة و�شفافة ،حتت
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�إ�رشاف جمل�س الق�ضاء الأعلى وحده.
�سواء للوزارات �أو الهيئات �أو
•�إلغاء الندب �إىل جهة خارجية،
ٌ
امل�صالح احلكومية �أو املجال�س النيابية� ..إلخ.
•تفعيل القواعد اخلا�صة بال�سقف الزمني ملدة الندب الداخلي.

احلق فى حماكمة عادلة:
ا�ستحداث درجة ثانية للتقا�ضي يف اجلنايات.�إلغاء �أو تقليل امل�صاريف الق�ضائية وجعلها رمزية وحت�سني نظامامل�ساعدة الق�ضائية.
ت�سهيل �إجراءات التقا�ضي و�رسعة البت يف الدعاوى الق�ضائيةب�سد الثغرات القانونية التي تتيح �إطالة �أمد الدعوى ،وعدم الطعن
يف �أحكام الق�ضاء الإداري �أمام املحاكم العادية ،وتطوير املوارد
الفنية والب�رشية الالزمة ،لتحقيق �أحكام عادلة �رسيعة م�ستوفية
ل�رشوط املحاكمة العادلة.
�رضورة الإ�رشاف والتفتي�ش الدوري على ال�سجون و�أماكناالحتجاز واتخاذ التدابري العادلة فيما يخ�ص تنفيذ العقوبات .وقد
تراوحت االقرتاحات يف هذا ال�ش�أن بني تفعيل القوانني احلالية
وقيام النيابة العامة بدورها يف هذا املجال �أو ا�ستحداث �إدارة
لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل لتتخذ التدابري الالزمة فيما يخ�ص
تنفيذ الأحكام.
احرتام �أجهزة الإعالم والتزامها بالقواعد والأعراف الق�ضائية،وبقاعدة براءة املتهم حتى تثبت �إدانته ،واالبتعاد عن ال�ضغط
وحماولة الت�أثري على الق�ضاة من قبل ال�سلطة التنفيذية من جهة
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خا�صة فيما يتعلق مبحاكمة رموز النظام ال�سابق .ففي حالة
�إ�صدار �أحكام ال تتفق وقواعد املحاكمة العادلة� ،سي�صعب
ا�سرتداد �أموال ه�ؤالء املوجودة باخلارج.

نادي الق�ضاة:
للق�ضاة ك�أفراد وجماعات احلق يف التعبري والتنظيم وحرية
التنقل وت�شكيل اجلمعيات واالن�ضمام �إليها ،مبا يتفق مع هيبة وتقاليد
الق�ضاء ،التي ال حتول دون �إبداء الر�أي يف ال�شئون العامة واخلا�صة
باملهنة ولكنها ال ت�ست�سيغ التحزب .وقد لعب نادي الق�ضاة –وقت
قيادة تيار ا�ستقالل الق�ضاء له -دورا عظيما يف الدفاع عن م�صالح
الق�ضاة وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،كما تعر�ض لألوان من احل�صار
والع�سف من ال�سلطة التنفيذية جراء هذا الدور ،والذي و�صل �أحيانا
�إىل حد �إنكار م�رشوعيته .مما يلزم معه تقنني و�ضع نادي الق�ضاة،
واالعرتاف مب�رشوعية �أن يت�ضمن قانون ال�سلطة الق�ضائية الن�صو�ص
التي تنظمه ،مع الت�سليم بحقه يف التعاون مع �أي احتادات �إقليمية �أو
دولية �أو ق�ضائية �أخرى ،وتخ�صي�ص مورد مايل ثابت يف ميزانية
جمل�س الق�ضاء الأعلى لدعم �أن�شطة النادي ،دون �إخ�ضاع النادي
و�أن�شطته لرقابة جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أو �أي جهة �أخرى.
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