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شهد  الذي  امليالدي  الثامن عرش  القرن  يف  كان  الذي   )Siècle des lumières( التنوير  قبل عرص  األوروبيني  أقرانه  كحال 
حركة النهضة اإلنسانية ، فلقد أيت عىل القضاء املرصي حني من الدهر مل يكن يصدر أحكامه وفق منهجية واضحة. واملقصود 
تعارف  مبا  أخذاً  عملياً  تواترت  التي  تلك  و/أو   )La doctrine( الفقه  تدارسها  التي  املنظومة  تلك  السياق  هذا  باملنهجية يف 
عليه القضاة وتوافقت عليه محاكمهم ضمن ما استقرت عليهم من مبادئ أو سوابق قضائية )Une jurisprudence()1(و/أو 
تلك التي قننها املرشع اإلجرايئ لبناء الحكم القضايئ من حيث تكوينه وبياناته وأجزائه الجوهرية. والحديث هنا ليس إال عن 
منهجية )Méthode( أو منظومة )Système( بناء الحكم كموجود أو منتج مادي يظهر يف صورة مبني لغوي مقروء ومتالحم 
)Cohérent( يف توليفة )Synthèse( تهدف لتجسيد منطق القايض واإلفصاح عام اختلج يف ذهنه من أفكار رجحها وصوالً لحكم 
يف خصومة أو أخري عرضت عليه)2(؛ ذلك بحسبان أن الحكم هو األداة التي تفصح عن إجابة سؤال غاية يف األهمية مؤداه كيف 
يفكر القضاة ، وهو السؤال الذي سبق وأن طرحه القايض العامل الشهري )Richard A. Posner( يف كتاب حمل عنوانه نفس هذا 

السؤال))(.

بداية من عرص التنوير الذي قاده فالسفة أوروبا ، مروراً بعرص ما بعد الحداثة )Postmodernisme( الذي كان بدايات 
الثورة املعلوماتية والتكنولوجية  العوملة )Mondialisation - Globalization( ثم لعرص  التاسع عرش ، وصوالً لعرص  القرن 
التي يشهدها العامل يف الوقت الراهن ، تطور بصورة مذهلة علم القانون بصفة عامة وعلمي فلسفة القانون واملنطق القانوين 
والقضايئ بصفة خاصة. كان من مثار هذا التطور أن تطورت منهجية الكتابة القانونية العلمية بصفة عامة ، ومنهجية صناعة 
وصياغة األحكام القضائية التي تصدرها املحاكم يف الغرب بصفة خاصة. هذا التطور يف مجايل القانون والقضاء يعكس بإبهار ما 
وصلت إليه البرشية من تقدم يف مجال العلوم اإلنسانية. بدا هذا التطور متناسباً مع الطبيعة املعقدة والقيم املادية الضخمة 
للنزاعات التي تعرض عىل املحاكم الوطنية أو عىل قضاء التحكيم الدويل. كان من مثار التطور التكنولوجي الراهن واآلخذ يف 
والقضاء  للفقه  الدولية  املجلة  أحدها وال ريب. ولعل  والقانون   ، املجاالت  العلمي يف كل  النرش  أن تطورت صناعة  التضخم 
والترشيع هي أقرب ما يف أيدينا مام عساه يدلل عىل تطور حركة وآليات النرش اإللكرتوين إذ استفادت - كام استفاد من كان 
قبلها - من هذه الحداثة عندما تأسست وانطلقت ونرشت عىل منصة علمية رقمية متطورة هي منصة بنك املعرفة املرصي 

.)Egyptian Knowledge Bank(

)1( La jurisprudence au sens large, indique l’ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période dans un domaine du 
droit ou dans l’ensemble du droit. Dans un sens plus restreint, la jurisprudence est l’ensemble des décisions concordantes rendues par les 
juridictions sur les mêmes questions de droit. Au sens strict, elle peut être définie comme les propositions contenues dans les décisions rendues 
par les juridictions de rang supérieur, et présentant l’apparence d’une norme, en raison de leur formulation générale et abstraite. Voir : Serge 
Guinchard et Thierry DEBARD )dir.(, Lexique des termes juridiques, 18e éd, Paris, Dalloz, 2011, p. 472.

)2( فهر عبد العظيم وبيارن ميلكيفيك ، املنطق القضايئ : دراسة نظرية تطبيقية يف ضوء القانون وأحكام املحاكم املرصية ، الهيئة العامة املرصية للكتاب ، 2018 ، 175 

صفحة.
)3( Richard A. Posner, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008, Pp. 387.
Judge Richard Posner is Circuit Judge at the United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, a Senior Lecturer in Law at the University 
of Chicago Law School, and a former Stanford Law School Professor.
Curriculum Vitae of Richard A. Posner, https://www.law.uchicago.edu/faculty/posner-r, )last visited December 25, 2020(.
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ال ريب أن هناك عالقة ذات طبيعة مزدوجة بني تطور النرش العلمي القانوين بوصفه مامرسة فقهية ، وبني تطور القضاء 
والترشيع كمامرسة عملية ، فهي عالقة طردية إذ كلام زاد تطور الفقه والنرش العلمي القانوين ، تطور الترشيع والقضاء معاً. كام 
أنها عالقة تبادلية متشابكة )Reciprocal Relationship( ألن أحكام القضاء تؤثر عىل اتجاهات الترشيع وعىل فلسفته وغاياته 
، كام إنها تحفز وتستحث الفقه عىل إعادة تقييم نظرياته ونقدها استجابة ملا يجري فعلياً عىل أرض الواقع يف ساحات النزال 
القضايئ باملحاكم كانعكاس مبارش ملا يظهر باملجتمع من ظواهر. إن هذه العالقة الوطيدة بني الفقه والقضاء والترشيع هي عالقة 
مهمة يجب صيانتها ورعايتها ، ذلك ألن االنفصام بني هذه املكونات يؤدي إىل خلق فجوة مقيتة وخطرية بني القانون الواجب 
أن يكون )Le droit qui doit être( الذي هو القانون امللزم الواجب التطبيق )Le droit applicable( ، وبني القانون الكائن أو 

   .)(()Le déjà droit( املطبق عىل أرض الواقع بالفعل

وإنه وكام أن القطيعة قد تحدث بني الفقه من ناحية ، وبني القضاء والترشيع من ناحية أخري ، فإنها قد تحدث كذلك بني 
الترشيع من ناحية ، وبني الفقه من ناحية أخري. فقد يسن املرشع قانوناً مبنأى عام توصلت إليه النظريات القانونية والكتابات 

العلمية يف املجال الذي فيه صدر القانون فتجده وقد جاء بغري استفادة مام وصل إليه علم القانون. 

إن التباعد الفكري أو القطيعة املعرفية بني فقه القانون )La doctrine juridique( كمنتج تجريدي )Abstrait( أو فلسفي 
)Philosophique( أو نظري )Théorique( مكتوب يف الكتب )Law in Books( ، وبني الترشيع كصانع للقانون ، وبني القضاء 
كمفرس ومحلل ومطبق وحارس للقانون بل وناقد له إن خالف الدستور ، أو بني ما يجري عىل أرض الواقع مام يعتد به الناس 
 Law in( اليومية  الحياة  ومتغريات  الحال  لظروف  مالمئة  واألكرث  بالتطبيق  واألجدر  املعاش  الحقيقي  القانون  بوصفه  عرفياً 
Action( ، كل ذلك يؤدي إىل النيل من سيادة القانون )Rule of Law( ملاذا ؟ ألن املرشع يبقي يف واد بينام املخاطبني بترشيعاته 

يف واد آخر مغاير بقوانني واقعية ورمبا عرفية معاشه عىل أرض الواقع. 

وإنه وألجل أال يحدث هذا األثر السلبي الخطري ، تهتم الدول املتحرضة بتقوية الروابط الفكرية بني الفقه والقضاء والترشيع 
بتمتني الصالت املعرفية العملية بني املامرسني لكل عمل من هذه األعامل الثالثة وهم : الفقهاء ممثلني يف علامء وأساتذة القانون 
وكتابه والباحثني فيه ، والقضاة مامريس سلطة الحكم يف النزاعات ، واملحامني املعاونني للقضاة ، واملرشع الذي ينتخب من زمرة 

كل هؤالء وغريهم لينوب عن الشعب يف املجالس النيابية لسن الترشيعات وما عدا ذلك مام هو معلوم بالرضورة.

النرش  يأيت  القانون  املتبادلة سبالً عملية تشجعها وتدعمها ومتولها دولة  الترشيعية  القضائية  الفقهية  الصالت  لتقوية  وإن 
العلمي القانوين يف مقدمتها بوصفه الجرس املتني اآلمن الذي عليه يعرب ومير الفكر الفقهي القضايئ الترشيعي محققاً ثراء املجتمع 
القانوين يف الدولة. ولنربهن عىل هذا ، نأخذ ملحة من تاريخ القضاء املرصي الذي كان ومل يزل شاهداً عىل األهمية االسرتاتيجية 
لهذا املعرب الفكري ؛ فكيف إذن ساهم النرش القانوين العلمي يف مرص يف االرتقاء مبستوى أحكام قضائها يف بداياته قبل ثورة 

1952 ؟

 الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية هو أحد أهم النفائس فيام كتب لرسد تاريخ القضاء املرصي منذ بداياته ، وهو كتاب طبعه 
نادي قضاة مرص طبعتني نعرف منهام الطبعة الثانية التي نرشت يف عام 1990. قدم لهذا الكتاب عبد العزيز باشا فهمي الذي 
كان أول رئيساَ ملحكمة النقض واإلبرام املرصية التي أنشأت 2 مايو سنة 1)19 مبوجب القانون رقم 68 لسنة 1)19، ويذكر أنه 
ٍة  هو الذي اختار اسم محكمة النقض ، والذي قيل إنه استوحاه من اآلية الكرمية »واَل تَُكونُوا كَالَِّتي نََقَضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُوَّ

أَنَْكاثًا«. يف مقدمة الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية ، كتب عبد العزيز باشا فهمي أن :

القانون.  ، أملوا فيه عجيل مبايض مرص وحارضها ، من جهة القضاء وخدمة مبادئ  » هذا الكتاب أخرجه رجال مرصيون 
وضعوه اغتباطاً مبحاكمهم الوطنية وتذكاراً ملرور خمسني عاماً من ميالدها بلغت فيها رشدها ، وجازته إىل مرتبة النضوج«)5(.  

يف الفصل الثالث من هذا الكتاب القضايئ التاريخي النفيس ، كتب األستاذ محمد سامي مازن ، املحامي بقسم قضايا الحكومة 
)والتي سميت فيام بعد وحتى اآلن بهيئة قضايا الدولة( ، جزءاً بعنوان )املحاكم األهلية بعد إنشائها(. يف هذا الجزء ، وصف 

)4( Bjarne Melkevik, Épistémologie Juridique et déjà-droit, Buenos Books International, Paris, 2014, Pp. 12 et 13.
)5( الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية 1883 – 1933 ، الطبعة الثانية ، نادي القضاة ، القاهرة ، 1990، مقدمة ما قبل الرتقيم.
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الكاتب حال األحكام األويل للمحاكم املرصية إذ تحت عنوان )أسلوب األحكام( كتب ما ييل نصاً : » كانت أحكام املحاكم األهلية 
يف مبدإ أمرها ضعيفة األسلوب سقيمة الرتكيب«)6(.    

وحيث جاء باملرجع ذاته صوراً لعدد من أحكام املحاكم األهلية ، فقد طالعناها ففهمنا ما ذكره ذات الكاتب سالف الذكر 
عن ضعف مستوى األحكام األويل للمحاكم املرصية األهلية. عىل ما يبدو أن قضاة املحاكم األهلية يف بدايتها كانوا يرجعون 
حال تدوين وصياغة أحكامهم لعدد من أحكام املحاكم املختلطة التي نشأت يف مرص عام 1875 لالهتداء مبا كانت تتضمنه من 
مبادئ ميكن االقتداء بها وتطبيقها عىل ما يعرض عىل املحاكم األهلية من منازعات. كام أنهم تأثروا لحد كبري بأسلوب أو مبنهجية 
بناء الحكم الذي كان يتبعه القضاة األجانب باملحاكم املختلطة لدرجة أن قضاة املحاكم األهلية كانوا ينقلون من أحكام القضاء 
القانونية األجنبية نقالً حرفياً دون ترجمة دقيقة إىل ألفاظ اصطالحية عربية تؤدي معناها. وقد  املختلط بعض املصطلحات 
كانت تلك األحكام أحياناً تنقل املصطلح األجنبي كام هو دون ترجمة مطلقاً ، وأحياناً أخري كان القضاة املرصيون يكتبون ذات 
املصطلح األجنبي ولكن بحروف عربية تعطي نفس نطق الكلمة)7(.   ونحن نعتقد أن ذلك كان نتيجة طبيعية لعدم تطور علم 
القانون يف مرص يف هذا الوقت وندرة عدد الباحثني فيه وندرة الكتابات العلمية القانونية العربية مام جعل بدائية املصطلحات 
القانونية العربية أثراً مبارشاً ونتيجة متصورة إذ أن علم املصطلحات )Terminology( هو ركيزة املعرفة  وهام يدوران معا 
وجودا وعدما. كانت األحكام األويل يف هذا الوقت ترجع كثرياً أيضاً لكتابات الفقهاء األربعة فتأثرت بأسلوب كتابتهم وأخذت 

عنهم بعض مصطلحاتهم ذات الطابع الديني التي ال تتوافق مع طبيعة الصياغة القانونية للحكم يف املنازعات واألقضية)8(.   

مع مرور الوقت ،  أخذت عبارات املحاكم األهلية يف التهذيب والتطور واالرتقاء حتى أصبحت يف مجموعها حسنة العبارة 
منضبطة األلفاظ. ظل األمر عىل هذا النحو حتي إنشاء محكمة النقض املرصية كمحكمة قانون والتي نقلت القضاء املرصي نقلة 
تقدمية هائلة إذ كان لها فضالً عظيامً يف تحسني مستوى الكتابات القضائية ، فقد كانت أحكامها مثاالً يحتذي يف فصاحة التعبري 
وطالوته ودقة األسلوب ورصانته ، فأصبح قضاؤها مرشداً وقدوة ومصدراً ملهامً لقضاة املحاكم األهلية يف مرص. بعد إنشائها 
، أصبحت أحكام محكمة النقض املرصية معيناً غنياً ومنبعاً فياضاً ومحركاً قوياً لتطوير القانون يف مرص ، بيد أنها كانت تفتقد 

القدرة عىل االنتشار الواسع لتصل لكل طالب علم حتى ميكن االستفادة منها واالقتداء بها.  

تاريخياً وعندما تأسست محكمة النقض يف 1)19 ، مل تكن مرص تعرف نشاط النرش العلمي القانوين بصفة عامة فلم تكن 
هناك مجالت لنرش األحكام اللهم إال صحيفة الوقائع املرصية التي تأسست عام 1828 يف عهد محمد عيل باشا لتوزع عىل موظفي 
الدولة وضباط الجيش وطالب البعثات. يذكر أن الوقائع املرصية كانت أول صحيفة عربية يف الرشق األوسط. ورغم أنها مل 
تكن صحيفة ذات طابع علمي ، فقد كانت الوقائع املرصية تنرش بغري سياسة تحريرية متخصصة واضحة مختارات من أحكام 
محكمة النقض املرصية. غري أن تجذر دور محكمة النقض يف أرض القانون واعتالئها ذروة سنام نظام العدالة يف مرص واشتهار 
أحكامها وازدياد أهمية القانون يف مرص أدى لبدء ظهور املجالت القانونية : ففي عام 1886 صدرت مجلة الحقوق ، ويف 1888 
صدرت مجلة األحكام ، ويف 1890 صدرت مجلة املحاكم ، ويف )189 صدرت مجلة القضاء ، ويف 1900 صدرت املجموعة الرسمية 
للمحاكم األهلية ، ويف 1902 صدرت مجلة االستقالل ، ويف )190 صدرت مجلة ميزان االعتدال ، ويف )191 صدرت مجلة الرشائع 

، ويف 1920 صدرت مجلة املحاماة ، ويف 0)19 صدرت مجلة القانون واالقتصاد)9(.  

حقيقة ، كان ظهور ونرش هذه املجالت القانونية والقضائية وغريها من الصحف املطبوعة أثراً مبارشاً لدخول صناعة الطباعة 
يف مرص بفضل إنشاء محمد عيل للمطابع األمريية عام 1820. يشار أن إنشاء هذه املطابع أحدث يف مرص والعامل العريب طفرة 
معرفية مهولة مام جعل مرص منبعاً للعلم وشمساً له يف املنطقة العربية بأرسها. يف هذا وعىل سبيل املقاربة واملجاز ، نستطيع 
تشبيه دخول صناعة الطباعة يف مرص بدخول اإلنرتنت إليها وإىل أي دولة أخري يف العرص الراهن. وإنه ليمكننا القول بأن إنشاء 
هذه املطابع آنذاك عالوة عىل توسع محمد عيل يف ابتعاث املتفوقني للدراسة بالخارج ليعودوا إليها علامء يف خدمتها أدخل مرص 

)6( محمد سامي مازن ، املحاكم األهلية بعد إنشائها ، يف الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية 1883 – 1933 ، املرجع السابق ، ص.ص 177 و 178.

)7( محمد سامي مازن ، املرجع السابق ، ص. 178.

)8( الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية ، األحكام القضائية األويل ، ص.ص 135 : 144.

)9( محمد سامي مازن ، املحاكم األهلية بعد إنشائها ، يف الكتاب الذهبي للمحاكم األهلية 1883 – 1933 ، املرجع السابق ، ص. 178.
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عرص التنوير مام جعلها رساجاً وهاجاً للعلم واملعرفة والثقافة واآلداب ، وقمراً منرياً للمنطقة العربية بأرسها)10(.    

عودة للمجالت القانونية التي طبعت يف مرص يف هذه الحقبة يذكر أن تلك املجالت عنت واهتمت بنرش أحكام املحاكم 
وخاصة تلك التي تصدرها محكمة النقض. كام إنها كانت تنرش البحوث القانونية والدراسات الفقهية املقارنة التي كان يجريها 
قانونيون ومحاميون مرصيون آنذاك. تلقف الباحثون ودارسو القانون هذه املجالت مبا كانت تنرشه من أحكام املحاكم بلهفة 
فتعهدوها بالتفسري والتحليل والفهم والتعليق واإلدماج يف املؤلفات القانونية ويف كتب تدريس القانون يف كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة. أدي ذلك النتشار لغة محكمة النقض يف مجتمع القانون املرصي مام كان له عظيم الفضل يف تطور علم القانون تطوراً 
ملحوظاً كام أدي لالرتقاء أحكام املحاكم حيث كان قضاتها يرجعون ملا كتب عن أحكامهم بهذه املجالت من تحليالت وتفسري 
ونقد ومن دراسات مقارنة. وإن ذلك ، وال ريب ، ليؤكد الدور الجليل العظيم الذي كان للحركة العلمية القانونية والذي أدته 
القضاء  للمتقاضني واملحامني ورجال  نرباساً  كانت وبحق  والتي  النوراين املرصي  العرص  القانوين يف هذا  العلمي  النرش  صناعة 

فساهمت بذلك يف تطوير علم القانون وتقدم القضاء بتحسني أداء املحاكم وباالرتقاء بجودة أحكام قضاتها.

املجالت السابق التنويه عنها قليل منها ما استمر يف الصدور والنرش غري أن أغلبها ما انقطع. مجلة القضاء الصادرة بتاريخ 
)189 كانت قد توقفت عن النرش لفرتة ليست بالقصرية ، بيد أنها عادت لتنرش وتصدر مبعرفة نادي قضاة مرص ، والذي يشار 
لتقاليدهم الراسخة. يف  التليد وحامياً  أنه أنشئ يف عام 9)19 ليكون ممثالً لقضاة مرص ومتحدثاً عنهم ومدافعاً عن حصنهم 
يناير 1968 ، صدر العدد األول لهذه املجلة التي حملت اسم »مجلة القضاة الفصلية«. وقد قام عىل طباعة هذا العدد األول 
القايض الجليل يحي الرفاعي حيث طبعت آنذاك يف مطابع رشكة النرص للتصدير واالسترياد بشربا.  جاءت مقدمة هذا العدد 
بقلم املستشار محمد عصام الدين حسونة وزير العدل وقتئذ فكتب – ضمن ما كتب – أن صدور هذا العدد من هذه املجلة يف 
الظروف الدقيقة التي متر بها البالد – وكان يقصد هزمية يونيو 1967 – لهو عالمة من عالمات انتصار إرادة الحياة عند أمتنا. 
وأضاف أن أول ما تستهدفه هذه املجلة هو التعريف مبفهوم القانون ووظيفته يف املجتمع باعتبار أن القانون هو سبيل التغيري ، 
وكذا اإلسهام يف إرساء الفكر القانوين الجديد والتعريف مبا تقدمه منصة القضاء من أفكار وتصورات وحصيلة خربات القضاة)11(.  

يف حقيقة األمر ، نحن نري أن تلك املجلة كانت ذات طابع نقايب واضح ، وال ينال من هذا التصنيف حقيقة أنها كانت تخصص 
باباً من أبوابها لنرش الحديث من أحكام محكمة النقض املرصية ومختارات مام تقره من مبادئ جديدة إضافة ألبواب أخري 
كانت تخصص ملا يكتبه القضاة من أبحاث قانونية وأدب وشعر وقصص قصرية يف بعض األحيان. كان الهدف الرئيس من املجلة 
آنذاك معلن عنه بوضوح إذ كتب املستشار ممتاز نصار يف افتتاحية عددها األول – سالف اإلشارة إليه – أن مجلس إدارة نادي 
قضاة النادي قد قرر إنشاء املجلة » لتتحدث باسم القضاة وتعرب عن أمانيهم وآمالهم يف توطيد أوارص اإلخاء بينهم وتدعيم 

استقاللهم«)12(.   

وعىل الرغم من أنها كانت تنرش أبحاثاً كان يكتبها قضاة وأساتذة بكليات الحقوق يف مرص ، فلم تكن مجلة القضاء مصنفة 
كدورية علمية مطلقاً إذ مل تكن هذه األبحاث – عىل أهمية ودقة وانضباط عدد منها – تخضع للتحكيم العلمي وال التقييم 
املنهجي. يضاف إىل ما يؤكد الطابع النقايب لهذه املجلة أن مجالس إدارتها وهيئات تحريرها كانت كلها باإلجامع من القضاة ومل 
يشاركهم أحد من غريهم أعامل التحرير وال النرش. والحقيقة أنه مل يكن هناك داعي لذلك حيث إنها كانت مجلة قضائية بامتياز 
تستهدف الشأن القضايئ الداخيل باألساس ، كام أن توزيعها ونرشها مل يكن يصل غالباً لغري القضاة عن طريق إرسال نسخ منها 
للمحاكم والنيابات. ظلت هذه املجلة تصدر بانتظام إىل أن كان آخر أعدادها وهو العدد 5) الصادر يف ديسمرب )200 ، فمنذ 

هذا العام وحتى اليوم مل تصدر هذه املجلة.

رغم توقفها عن اإلصدار ، إال أنه كان من الصعب أن متحي هذه املجلة من ذاكرة القضاة ألنها ببساطة متتد بتاريخها حيث 
جذور القضاء املرصي عندما صدرت عام )189. ولهذا ، تكررت محاوالت إعادة إصدار مجلة القضاة الفصلية حتى بدأت الوالية 
األويل ملجلس إدارة النادي برئاسة السيد املستشار الجليل محمد عبد املحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض إذ كان إعادة 

)10( حول تاريخ إنشاء املطابع األمريية ، يرجع ملوقعها الرسمي : http://www.alamiria.com/ar-eg/Pages/history.aspx ، آخر زيارة يف 29 ديسمرب 2020.

)11( املستشار محمد عصام الدين حسونة وزير العدل ، مجلة القضاة الفصلية ، العدد األول ، يناير 1968 ، نادي قضاة مرص ، القاهرة ، املقدمة االفتتاحية للعدد.

)12( املستشار ممتاز نصار ، مجلة القضاة الفصلية ، املرجع السابق ، املقدمة االفتتاحية للعدد.
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إصدار هذه املجلة بعد تحديثها وتطويرها أحد عنارص برنامج هذا املجلس وأحد أهدافه املعلنة. 

نفاذاً لذلك ويف مستهل عام 2017 ، نال كاتب هذه املقالة االفتتاحية عظيم الرشف وطوق عنقه إكليل من الفخر إذ كلفني 
نادي قضاة مرص ببحث ودراسة فكرة إعادة إصدار مجلة القضاة ومناقشة ما يسفر عنه البحث. صادف التكليف حلم دائم 
وطموح جاد باملشاركة يف تأسيس مجلة مرصية ولكن مبعايري دولية كتلك التي عرفتها طوال فرتة دراستي للحصول عىل درجة 
الدكتوراه من كندا. لذا ، فقد بادرت مبناقشة الفكرة ولكن من مدخل مغاير وأمل كبري وحامس فائق. فقد عرضت يف نقاشات 
مطولة ومتتالية عىل مجلس إدارة نادي قضاة مرص فكرة تأسيس كيان جديد ، مجلة علمية حديثة عرصية ، مجلة منبتة الصلة 
عن مجلة القضاة الفصلية ، مجلة ال تكون بهدف إحياء املايض وال امتداداً له وال ألجل التمسك بتالبيبه ، مجلة ال تكون إلعادة 
الروح يف جسد مجلة القضاة الفصلية لعلها تنبض من جديد بعد توقفها عن الصدور فرتة ناهزت السبعة عرش عاماً. كانت 
الفكرة أو باألصح الحلم هو إصدار مجلة دولية مبعايري وقواعد ورشوط نرش عاملية ، مجلة تستفيد مام وصلت إليه تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات ، مجلة تواكب ما وصلته صناعة النرش العلمي يف العرص الحديث والذي يتم عرب اإلنرتنت. وإن ما يحمد 
الجهد  الدعم وكل  وقدموا كل  قبوالً حسناً  الفكرة  تقبلوا  أن  إدارته  وأعضاء مجلس  نادي قضاة مرص  لرئيس  ويقدر  ويثمن 

والزالوا.

كان أهم ما وضع نصب أعيننا لتأسيس املجلة الجديدة أن تظهر كدورية علمية محكمة تحكيامً علمياً محايداً وصارماً تخدم 
علم القانون والباحثني ، دورية تتسم بطابع دويل. كان من أهم ما استهدفناه أن تتأسس هذه املجلة تحت مظلة نادي قضاة 
مرص وبرعايته لتكون مجمعاً علمياً قانونياً فينضم إليها أهم وأكرب وأعرق كليات ومراكز أبحاث القانون يف مرص ، ولتتشكل هيئة 
تحريرها ومجلسها االستشاري من صفوة فقهاء وعلامء القانون والقضاة األكادمييني يف مرص كلها. وألجل ذلك وتأكيداً عليه ، 
فقد كان من املتفق عليه منذ الوهلة األويل أال تكون هذه املجلة مبثابة مجلة نقابية لنادي القضاة وال مجلة فئوية تخص القضاة 
وحدهم ، بل كان املستهدف هو مرشوع علمي كبري ، مرشوع يتمثل يف تأسيس دورية علمية قانونية دولية محكمة تخدم الفقه 

والقضاء والترشيع وتبني جرساً متيناً بينهم.

مثة غاية اسرتاتيجية مضافة أخري عىل قدر عظيم جداً من األهمية كانت متوخاه عند التخطيط ملرشوع هذه املجلة ، هذه 
الغاية هي االستفادة بخربات الشباب الفائقني املثابرين. تحققت هذه الغاية بعد فرتة من تأسيس املجلة حيث تشكل لها هيئة 
تحرير معاونة لرئيس هيئة التحرير تكونت من عدد من شباب قضاة مرص وشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية 
والدولية يف مرص والذين درسوا القانون خارج مرص بجامعات دولية مرموقة ذات شأن وسمعة علمية. هؤالء الشباب كانوا 
والزالوا سواعد هذه املجلة وقلبها النابض وفكرها العرصي املستنري ، فقد قدموا جهداً عظيامً يبرش بأن يف مرص من شبابها 
قادرون عىل وضعها يف مقدمة األمم املتحرضة وعىل تحمل رسالتها بأمانة وإخالص متسلحني مبا تلقوه من تعليم راق عرصي 

يجعلهم جديرين بالتقدير ومستحقني لالهتامم مؤمتنني العتامد بلدهم عليهم وبحق. 

وألجل تحقيق كل هذه الغايات الكربى ، تقرر أن تؤسس املجلة الدولية للفقه والقضاء والترشيع مبوجب بروتوكول رسمي 
يوقعه أطرافه. وهو ما كان وتحقق إذ تأسست هذه املجلة مبوجب بروتوكول رسمي وقع بتاريخ 29 مارس 2017 مبقر نادي 

القضاة النهري بالجيزة يف حضور كوكبة من القضاة وفقهاء القانون مبرص. 

وحيث إنه قد نالني عظيم الرشف مرة ثانية إذ عهد إىل بإعداد وصياغة مرشوع هذا الربوتوكول ، فقد جاء يف ديباجته 
األهداف التي ألجلها تأسست املجلة إذ نص عىل ما ييل :

استشعر األطراف املؤسسون لهذا الربوتوكول وجود تباعد معترب فيام بني القانون كعلم نظري وبني واقع تطبيقه يف مرص. 
كام اسرتعي انتباههم احتياج املجتمع العلمي القانوين مبرص لتطوير كفاءة البحث والنرش العلميني ورضورة االرتقاء بهام. كام 
اتفقوا عىل أهمية بناء جسور تعاون متينة بني نظريات القانون وتطبيقاتها يف ساحات املحاكم ومؤسسات الدولة ويف املجتمع 

املرصي بصفة عامة.

وتالقت أفكار هؤالء األطراف عىل أن ما تقدم لن يتحقق إال بتوطيد صالت الرتابط العلمي والتكاتف الوثيق بني منظري 
القانون ومطبقيه بغرض االنتقال به من حيز الكتابات النظرية البحتة إيل رحاب مناهج ترشيعه ووسائل وآليات تطبيقه وإنفاذه 
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يف الواقع العميل، وذلك ألجل تطوير معايري ومتطلبات دولة القانون.

وقد ارتأوا أن هذا التطوير وذاك التحديث مطلوبان بشدة بهدف االرتقاء بدور القانون يف املجتمع املرصي وتعظيم دوره 
السيادي يف إدارة الدولة ومؤسساتها ليكون االعتامد عليه متاحاً بسهولة ويف كل وقت لدى كل من املرشع والقايض وصانع 

القرار.

وتوافقت إرادات سائر املؤسسني عىل أهمية تطوير معايري وضوابط ومناهج البحث العلمي التطبيقي يف املجال القانوين، 
وأهمية ربط مرشعي القانون ومطبقيه بالنظريات العلمية، وتشجيعهم عىل النرش العلمي. يجيء كل هذا لغاية مؤداها مواجهة 
ما يقابله هؤالء من إشكاليات عملية وملساعدتهم عىل إيجاد حلول قانونية علمية لها قابلة للتطبيق يف الواقع العميل للقانون 

عن طريق البحث العلمي التطبيقي الحديث املنضبط والصارم.

بقيمة مرص  تليق  دولية  مبعايري  علمية مرصية  مجلة  تأسيس  فكرة  الربوتوكول  أطراف هذا  لدي  نشأت  األسباب،  ولهذه 
ومكانتها وتعظم دورها يف املجتمع العلمي ، مجلة يشرتك يف إصدارها منظرو القانون ومرشعوه ومطبقوه ليفعلوا بها دور 

البحث العلمي القانوين التطبيقي من أجل تحقيق متطلبات سيادة القانون يف مرص.

من هذه الديباجة التي أعلنت عن أهداف هذه املجلة ، كان اسمها املجلة الدولية للفقه والقضاء والترشيع. اكتسبت املجلة 
طابعها الدويل حيث إنه قد تشكل لها هيئة تحرير دولية مكونة من عدد من علامء القانون من أكرث من دولة غربية يشكلون 
 International Standard( نسبة 0) % من إجاميل أعضاء هيئة التحرير. كام اتسمت كذلك بالدولية عندما صدر لها ترقيم دويل

Serial Numbers )ISSN(( من الهيئة الدولية املخصصة لذلك.

ونحن نعتقد أن هذه الديباجة قد قدمت إجابة مركزة عىل سؤال هذا املقال االفتتاحي والذي هو : املجلة الدولية للفقه 
والقضاء والترشيع : ملاذا ؟ كام لعل سطورها عربت بإيجاز عن أهمية النرش القانوين العلمي يف تطوير القضاء يف مرص.

جدير بالتنويه أنه رغم أن التنسيق بني األطراف والجهات التي أسست هذه املجلة ووقعت عىل الربوتوكول املنشئ لها 
التحرير املعاونة  ، ورغم أن جهداً آخر الحق قد بذل لتشكيل هيئة تحريرها الوطنية والدولية وهيئة  استغرق وقتاً وجهداً 
وتأسيس مجلسها االستشاري وتكوين قامئة محكمني لها من أفضل فقهاء القانون والقضاة األكادمييني الذين يعهد إليهم بتقييم 
وتحكيم ما يرد للمجلة من مقاالت ، إال أن التحدي األكرب كان يف تأسيس املوقع اإللكرتوين للمجلة وما تطلبه ذلك من معرفة فنية 
متخصصة نادرة وتكاليف باهظة. يف الحقيقة ، كان بنك املعرفة املرصي )EKB( - الذي تأسس بفضل رعاية واهتامم ومتابعة 
السيد رئيس الجمهورية - حاضناً لهذه املجلة ، ولوال ما بذله املتخصصون بالشبكة القومية للمعلومات - أكادميية البحث العلمي 

والتكنولوجيا))1( من جهود وقدموه من عون ووفروه من مساعدات ، ملا كتب لهذه املجلة أن تنطلق بهذه القوة))1(.

بعد أن انطلق موقع املجلة عىل شبكة اإلنرتنت وتقرر أن تصدر أعدادها عىل موقعها الرسمي الذي تستضيفه املنصة العلمية 
لبنك املعرفة املرصي ، نوقشت خطة توزيعها ورقياً كذلك ، وقد استقر الرأي أن نادي قضاة مرص سوف يتكفل بطباعة أعداد 
هذه املجلة ورقياً لتحقيق مزيد من االنتشار ومن املوثوقية. وإنه ليجدر بالذكر يف هذا املقام أن نادي قضاة مرص يعد ويكأنه 
داراً حقيقة للنرش إذ أن به مكتبة قانونية قضائية عريقة متخصصة هي مكتبة رجال القضاة وهي كائنة مبوقعه التاريخي يف 
العريقة تنرش اآلن ما يزيد عن خمسامئة مؤلف قانوين لقضاة وفقهاء ومحامني. وإن ما مينحها  القاهرة. هذه املكتبة  وسط 
ميزة تنافسية كبرية ويؤكد مصداقية وجدية ما تصدره من مؤلفات هو أنه يرأسها ويرشف عىل أعامل النرش العلمي والقضايئ 
بها قاضياً متخصصاً ومؤلفاً قانونياً مرموقاً هو السيد املستشار هشام الجمييل نائب رئيس محكمة النقض ، والذي سوف يكون 
صاحب الفضل يف اإلرشاف عىل أعامل طباعة أعداد هذه املجلة متهيداً لتوزيعها عىل نطاقات واسعة يف مرص وخارجها ألجل 

خدمة علم القانون.   

)13( http://asrt.sci.eg/
)14( https://ijdjl.journals.ekb.eg/
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من جملة ما تقدم ، ميكننا اختتام املقال بالتأكيد عىل أن هذه املجلة تستمد قوتها وتفردها ومصداقيتها من عدة عنارص 
تتمثل فيام ييل : 

صدورها برعاية نادي قضاة مرص وتحت مظلته ، والذي هو رغم رعايته لها ، إال أنه طرف غري مستحوذ عليها بحكم . 1
أنه طرف من أطراف الربوتوكول املؤسس لها ، فهو طرف مؤسس له ما لسائر األطراف املؤسسني ، وعليه ما عليهم. 

طبيعة األطراف املؤسسة لها وهم أهم كليات القانون والجهات البحثية مبرص.. 2

هيئة تحريرها الوطنية ذات الطابع املختلط ما بني قضاة أكادمييني وأساتذة قانون مرموقني.. )

هيئة تحريرها الدولية املشكلة من عدد من علامء القانون من أكرث من دولة غربية. . )

هيئتها االستشارية وقامئة محكميها وهم من أفضل فقهاء القانون والقضاة األكادمييني يف مرص وخارجها.. 5

هيئة التحرير املعاونة املشكلة من صفوة من شباب القضاة وأعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا تعليامً قانونياً متقدماً . 6
بأفضل الجامعات الغربية خارج مرص.

إدارتها وتحكيم مقاالتها وصدورها إلكرتونياً عىل املنصة العلمية لبنك املعرفة املرصي.. 7

قبول األبحاث بها ونرشها بثالثة لغات هي العربية واإلنجليزية والفرنسية. . 8

نظام التقييم العلمي املزدوج واملعمى واملحايد الذي تخضع له األبحاث واملقاالت التي ترد لها قبل املوافقة عىل النرش . 9
بها ، ذلك التقييم الذي يتم برسية تامة مبعرفة علامء وطنيني ودوليني من جامعات أجنبية مصنفة ومرموقة. فالتحكيم 
يجري بواسطة اثنني من املحكمني املتخصصني يف مجال البحث املراد نرش بحيث ال يعرف أي من كال املحكمني بيانات 

مؤلف املقال كام ال يطلع أيهام عىل بيانات املحكم اآلخر الذي يعهد إليه بتقييم ذات املقال.

قواعد تحرير األبحاث وتوثيق املراجع املعلن عنه عىل موقع املجلة والذي يجب أن يلتزم به املؤلف الراغب يف النرش . 10
العلمي باملجلة.

11 . International Standard Serial Numbers( حصول املجلة واسمها وعالمتها عىل ترقيم دويل مسجل برتقيم دويل
ISSN((( وهو ما يكفل حقوق املؤلفني.

حصول كل مقال يقدم للمجلة عىل معرف وثيقة رقمي خاص به ال يتكرر )Digital Object Identifier( ، وهو نظام . 12
ترقيم إلكرتوين عاملي يؤكد ويحفظ حقوق التأليف ، كام أنه يسهل الوصول للمقال إلكرتونياً عند البحث عن عنوانه عىل 

 .)Google( محركات البحث املختلفة مثل جوجل

طباعتها ورقياً مبا يحقق ميزة نادرة إذ سوف تعد هذه املجلة الوحيدة القانونية التي تنرش إلكرتونياً وورقيا يف ذات . )1
الوقت.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل


