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�شريف يون�س
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ثقاف���ة حق���وق ا إلن�سان ،يلتزم املرك���ز يف ذلك بكاف���ة املواثيق والعهود
وا إلعالنات العاملية حلقوق ا إلن�سان ال�صادرة عن أالمم املتحدة.
ي�سع���ى املركز لتحقيق هذا اله���دف من خالل تطوير واق�ت�راح ال�سيا�سات
والبدائل الت�رشيعية والد�ستورية والعمل على ترويجها و�سط خمتلف أالطراف
املعنية ،و�إ�صدار الدرا�سات النظرية وامليدانية ،والتقارير أ
والوراق التحليلية،
والدوري���ات واملطبوعات املتخ�ص�صة يف جمال حق���وق ا إلن�سان ،وا�ستخدام
ا آللي���ات الدولية وا إلقليمية والوطنية إلثارة ق�ضايا حقوق ا إلن�سان يف املنطقة
العربية ،وتنظيم الدورات التعليمية وبناء القدرات وتنمية املعارف واملهارات
يف جمال الدميقراطية وحقوق ا إلن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي أ
بالمم
املتحدة ،و�صفة مراقب باللجنة أالفريقية حلقوق ا إلن�سان وال�شعوب ،وع�ضوية
ال�شبكة أالورومتو�سطية حلقوق ا إلن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
حول حرية التعبري (ايفيك�س).
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مقدمة

فج أ�ة ،فى �أبريل  ،2005انفجرت ق�ضية ا�ستقالل الق�ضاة،
و�ضمانات �إ�رشافهم على االنتخابات ،وك أ�منا من العدم جاءت.
العالمى وال�سيا�سى لت�صبح حمل جدل
اقتحمت الق�ضية امل�شهد إ
وا�سع ،حمليا ودوليا ،على مدى عامني تقريبا .والتفت حولها
قوى �سيا�سية خمتلفة ،و�صدرت ب� أش�نها ع�رشات البيانات ،وكُ تبت
�آالف املقاالت ،مع الق�ضاة و�ضدهم .وظلت الق�ضية ألكرث من
والعالميني وال ُك َّتاب
عام تت�صدر اهتمامات ال�سا�سة واملعلقني إ
وال�صحفيني ،وما زالت �أ�صدا ؤ�ها تتفاعل حتى آ
الن ،خ�صو�صا
العالن عن تعديل املادة  88من الد�ستور التى تتناول
مع إ
�إ�رشاف الق�ضاء على االنتخابات ،ومظاهر العداء املتزايد بني
وزير العدل ونادى الق�ضاة.


الق�صة حتتاج �إىل رواية ،ولكنها �أي�ضا حمفوفة بالغمو�ض
عند من مل تتح لهم فر�صة متابعة ال�شئون العامة فى ال�سنوات
أالخرية:
 هل الق�ضاء م�ستقل بحق �أم ال؟ وملاذا يطالب الق�ضاةباال�ستقالل فى هذا التوقيت بالذات؟ ملاذا �أ�صبح �أنا�س
حمافظون وحمرتفون كالق�ضاة ثائرين؟
 ما هى مطالبهم؟ وهل هى م�رشوعة؟ و�إىل �أين امل�صري؟ماذا ينوى النظام احلاكم �أن يفعل بهم؟ وملاذا مل ينكل بهم؟
 هل لهذه احلركة �سوابق؟ وملاذا �أثارت ده�شة العامل؟ ملاذاانق�سمت �صفوف الق�ضاة �أثناء ال�رصاع؟
 ملاذا حتم�س الكثريون لهم ،وملاذا حتفظ البع�ض؟ ملاذااحت�شدت قوى �سيا�سية كثرية للدفاع عن حركتهم؟
 ب أ�ى معنى ن ؤ�يد مطالبهم؟ وما هى آالمال التى ن�ستطيع
�أن نعلقها على حركتهم؟ وباملقابل ،ما هى آ
المال التى تعترب
جمرد �أوهام؟ وملاذا ف�شلت احلركة فى النهاية فى جذب ت أ�ييد
املاليني ودعمهم لها؟
هذه بع�ض أ
ال�سئلة التى �سيحاول هذا الكتيب أ�ن يجيب عنها.



هل الق�ضاة انتهازيون
ا�ستغلوا فر�صة ال�ضغط أ
المريكى
و أ�زمة انتخابات عام 2005؟

لي�س �صحيحا؛ معركة الق�ضاة من �أجل ا�ستقاللهم قدمية،
طولها ن�صف قرن تقريبا .فقط كانت ،عدا حلظات قليلة ،معركة
مكتومة ،تدور فى الكوالي�س بني النظام احلاكم وبني الق�ضاة،
تنح�رص انعكا�ساتها املعلنة فى انتخابات نادى الق�ضاة فى
معظم أالحوال.
نادى الق�ضاة جمرد نادٍ اجتماعى ،فهو لي�س نقابة للق�ضاة،
ولكنه مع ذلك يوفر لهم بع�ض اخلدمات .وهو ال ميثلهم ر�سميا،
ألن الق�ضاة ميثلهم ر�سميا جمل�س الق�ضاء أالعلى ،ولكن الئحة
النادى تن�ص مع ذلك على واجبه فى احلفاظ على ا�ستقالل
الق�ضاء .أ
والهم �أنه ال�شكل الوحيد املتاح لتجمعهم وت�ضامنهم


ب� أش�ن �أية ق�ضية تخ�صهم ،ألنه ي�ضم  %90من الق�ضاة ،و�أع�ضاء
النيابة العامة (فال ي�ضم ق�ضاة جمل�س الدولة واملحكمة
الد�ستورية العليا) ،وي�ضمهم ك أ�ع�ضاء فى النادى على قدم
امل�ساواة ،بغ�ض النظر عن ال�سن واملن�صب ،كما �أن ت�شكيل
جمل�س �إدارة النادى نف�سه ميثل جميع �أجيالهم� ،أ�ضف �إىل ذلك
نظرا ألن
�أن ع�ضويته لي�ست �إجبارية .وهو م�ستقل بالفعلً ،
اجلهود التى بذلتها ال�سلطة ،وبع�ض الق�ضاة ف�شلت فى �أن جتعل
منه جمرد جمعية �أهلية تابعة لوزارة ال�شئون االجتماعية؛ ملا
ي�شكله ذلك من اعتداء على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،الذى تعلنه
ال�سلطة دون �أن يكون متحققا بالفعل ،وانتهى ال�رصاع على
ا�ستقالل النادى بقرار �صادر من جمعيته العمومية فى 2004
برف�ض �إحلاقه ب أ�ية جهة ولو كانت املجل�س أالعلى للق�ضاء.
ومع ذلك ،يعتمد النادى ماليا ،جزئيا ،على �أموال يتلقاها من
وزارة العدل ،التى مل تتوان م ؤ�خرا عن ا�ستخدام هذا ال�سالح كما
�سرنى.
وب�سبب �أهمية النادى الفعلية والرمزية ،كانت نتائج
انتخاباته م ؤ��رشا على مدى قبول الق�ضاة �أو رف�ضهم للتبعية
لل�سلطة التنفيذية ،املكونة ،وفقا للد�ستور ،من رئي�س اجلمهورية،
واحلكومة .ولهذا كان النادى بالذات م�رسح ال�رصاع من �أجل
ا�ستقالل الق�ضاء منذ زمن بعيد.

10

لي�ست أالزمة اجلديدة هى أالوىل بني النظام احلاكم
والنادى .ففى عام  1963مت حل جمل�س �إدارة النادى لرف�ضه
م�رشوع قانون لل�سلطة الق�ضائية .وفى عام  ،1967قبل ما
ُ�سمى «النك�سة» ،وبعدها� ،سعى النظام احلاكم إلدماج الق�ضاء
فى «االحتاد اال�شرتاكى العربى» ،حزب النظام احلاكم �آنذاك،
11

و�سلف احلزب الوطنى احلاىل .وقال رجال النظام �إن دخول
الق�ضاة االحتاد اال�شرتاكى ال مي�س الف�صل بني ال�سلطات ،وال
يعنى تبعيتهم لل�سلطة التنفيذية ،وال يعترب ا�شتغاال بال�سيا�سة
(وهو �أمر حمظور عليهم حفاظا على حياد الق�ضاء) ،ألن
االحتاد اال�شرتاكى ،فيما قالوا ،هو حتالف وطنى لقوى ال�شعب
العامل ،ولي�س حزبا .وبالفعل �أقام االحتاد اال�شرتاكى خلية من
املوالني له بني الق�ضاة ،و�أعد منها ومن �أن�صارها قائمة لتدخل
انتخابات النادى فى مواجهة الق�ضاة امل�ستقلني.
ردا على هذا �أ�صدر بع�ض الق�ضاة بيانا ،جنحوا فى جمع
�أغلبية الق�ضاة حوله ،جاء فيه �أن �صالبة اجلبهة الداخلية فى
ال�رسائيلى ،بعد هزمية  ،1967تقت�ضى:
مواجهة االحتالل إ
«�إزالة جميع املعوقات التى ا�صطنعتها �أو�ضاع ما قبل
الن�سان
النك�سة [�أى الهزمية] �أمام حرية املواطنني ،وذلك ألن إ
احلر – على ما يقول امليثاق [الذى تت�ضمن مطالبة الق�ضاة
الميان به بحذافريه] هو �أ�سا�س
بدخول االحتاد اال�شرتاكى إ
املجتمع احلر ...وال يكون ذلك �إال بت أ�كيد مبد�أ ال�رشعية الذى
يعنى فى الدرجة أالوىل كفالة احلريات جلميع املواطنني،
و�سيادة القانون على احلكام واملحكومني على �سواء».
وم�ضى البيان مطالبا با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،الذى يعد
�أبرز �أ�صول ا�ستقالله «البعد ...عن جميع التنظيمات ال�سيا�سية»،
وكذلك توفري ال�ضمانات واحل�صانة الق�ضائية نف�سها لرجال
النيابة العامة باعتبارهم من رجال ال�سلطة الق�ضائية.
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اكت�سحت القائمة املعربة عن هذه الر ؤ�ية وهذه املطالب
انتخابات جمل�س �إدارة النادى عام  ،1968ف�سارع رئي�س
اجلمهورية (عبد النا�رص �آنذاك) ب إ��صدار �أربعة قرارات جمهورية
بقوانني� ،أى بغري عر�ض على جمل�س أالمة ،فى يناير ،1969
�أ�سفرت عن طرد حواىل  90قا�ضيا من منا�صبهم ،مطيحا مببد�أ
وعرف هذا احلدث الحقا مبذبحة
عدم قابلية الق�ضاة للعزلُ .
الق�ضاء.
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بالطبع �سيطر رجال ال�سلطة على النادى ..ولكن �إىل حني.
فبعد وفاة عبد النا�رص فى �سبتمرب  ،1970ن�شب �رصاع
داخلى بني الرئي�س التاىل� ،أنور ال�سادات ،وكبار معاونيه فى
ال�سلطة� ،أ�سفر عن انت�صاره ،بعد �أن قدموا ا�ستقاالتهم التى
�سارع بقبولها ،و�إلقاء القب�ض عليهم ،وحماكمتهم �أمام حمكمة
ا�ستثنائية .وقد �أقنع حممد ح�سنني هيكل الرئي�س ال�سادات ب أ�ن
يجعل الدميقراطية ودولة القانون وحترير املواطن من �سطوة
أالجهزة أالمنية �شعار هذه املعركة التى ُح�سمت فى مايو
( 1971و�أ�سماها الطرف املنت�رص «ثورة الت�صحيح») .فى هذا
الطار �أ�صدر ال�سادات فى �أكتوبر  1971قرارا بقانون يتيح
إ
له �إعادة بع�ض الق�ضاة املف�صولني .ولكن فى يونيه ،1973
ا�ستطاع امل�ست�شار يحيى الرفاعى� ،أحد املف�صولني الذين مل
يعادوا� ،أن يدفع الرئي�س ال�سادات مبناورة معقدة �إىل �إ�صدار
قانون عن طريق جمل�س ال�شعب يعيد جميع الق�ضاة املف�صولني
�إىل وظائفهم.
رفع النظام �شعار ال�رشعية القانونية والد�ستورية بديال ملا
�أ�سماه ال�رشعية الثورية ،مبا يعنى �أن ت�صبح الدولة خا�ضعة
للقانون .وبناء عليه وا�صل الق�ضاة �ضغوطهم ،التى �أ�سفرت فى
النهاية عن �صدور قانون لل�سلطة الق�ضائية فى  ،1984كحل
و�سط بني مطالب الق�ضاة ب� أش�ن ا�ستقاللهم ،وت�صور احلكومة،
ف أ�قيم جمل�س الق�ضاء أالعلى ،ولكنه �أتى منقو�ص ال�صالحية
(و�سرنى م�شاكل القانون احلاىل الحقا) ،كما خال هذا املجل�س
أالعلى نف�سه من عنا�رص منتخبة من الق�ضاة ،لتقت�رص ع�ضويته
14

على �شاغلى منا�صب معينة ،مثل رئي�س حمكمة النق�ض،
والنائب العام (الذى يعينه رئي�س اجلمهورية) .ولكن القانون
�أ�ضفى احل�صانة الق�ضائية على النائب العام ،و�أع�ضاء النيابة
العامة عدا معاونى النيابة.
وفى عام  1986عقد الق�ضاة م ؤ�متر العدالة أالول أ
(والخري)،
وح�رضه الرئي�س مبارك .وفيه طرح الق�ضاة ر ؤ�ية متكاملة
ال�رشاف
لتحقيق �سيادة القانون� ،شملت �ضمانات حتقيق إ
الكامل للق�ضاة على االنتخابات النيابية ،وحتقيق ا�ستقالل
الق�ضاء ،و�إنهاء حالة الطوارئ ،ألنها تعطل �أحكام القانون التى
حتمى حريات املواطن .رمبا لهذا كان هذا امل ؤ�متر أ
«الول» هو
أالخري.
بعد ذلك �أعد الق�ضاة م�رشوع قانون لل�سلطة الق�ضائية ،يحقق
جانبا كبريا من ا�ستقالل الق�ضاء (واحلق يقال �إنه ال يحقق كل
مطالبهم� ،أى �أن الق�ضاة حاولوا �أن يكونوا واقعيني) .ح�صل
امل�رشوع على موافقة اجلمعية العمومية لنادى الق�ضاة فى
 ،1991و�أدخلوا عليه تعديالت فى  ،2004كما رفعوا مذكرة
لرئي�س اجلمهورية ب� أش�ن �ضمانات �إ�رشاف الق�ضاة الكامل على
االنتخابات .وظلت هذه أالوراق فى دهاليز املفاو�ضات بني
النادى وال�سلطة التنفيذية ،ممثلة فى وزير العدل� ،أو مو�ضوعة
فى �أحد �أدراجه ،دون �أن ي�سمع الر�أى العام عنها �شيئا ،ودون �أن
يتزحزح النظام بو�صة واحدة� ،أو يبدى �أية عالمة على اجلدية
فى تناول مطالب الق�ضاة.
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مل ت أ�ت احتجاجات الق�ضاة �إذن من فراغ ،وال هى ابنة
التدخل أالمريكى� ،أو �أزمة االنتخابات ،بل هى ق�ضية نابعة من
و�ضع الق�ضاء ،وم�شكالته داخل نظام احلكم القائم .ولكن قبل
�أن نتناول طبيعة هذه امل�شكالت� ،أال يجدر �أن نت�ساءل أ�وال:
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ما معنى ا�ستقالل الق�ضاء أ��صال؟

الق�ضاة مل تكن �سلطتهم �أبدا مطلقة ،وبالتاىل مل يكن
ا�ستقاللهم مطلقا �أي�ضا .الق�ضاء دائما جزء من نظام احلكم،
ووظيفته فى كل العهود والنظم ،القدمية واحلديثة ،الدميقراطية
وغري الدميقراطية ،دعم م ؤ��س�سات احلكم .ومن هنا العبارة
ال�شهرية «العدل �أ�سا�س امللك» .حني كان العامل ع�شائر وقبائل،
كانت العالقات مبنية على �صالت الدم ،على �أعراف وتقاليد،
متار�سها اجلماعة ككل ،ال على قوانني مكتوبة ،ويتوىل �شيوخ
القبائل والع�شائر الف�صل فى اخلالفات ،باحلكمة ،فال ق�ضاء بال
قانون.
ثم ن� أش�ت الدول الكبرية ،و�أ�صبح احلاكم يحكم عددا كبريا من
17

القرى والع�شائر واملدن ،ومل تعد توجد �صلة مبا�رشة بينه وبني
رعاياه ،فعني موظفني ،وا�ستعان بالعائالت الكبرية املحلية
فى �أرجاء مملكته ،و�أ�صبحت الدولة فى حاجة �إىل تطبيق قواعد
واحدة فى جميع �أنحائها فى أالمور التى تهم هذا النوع اجلديد
من احلكم املركزى .ولكى تثبت ال�سلطة املركزية �أقدامها كان
عليها �أن توكل لبع�ض ه ؤ�الء أالتباع واملوظفني الف�صل فى
نزاعات أالفراد وفقا لقواعد معينة ،م�ستمدة عادة من العرف،
مع تعديلها ل�صالح توطيد �سلطة الدولة املركزية وحلفائها.
وهكذا كان على �أعتى امللكيات امل�ستبدة ،وحتى امللوك آ
اللهة،
توجد نظاما معينا للف�صل فى
فى م�رص الفرعونية �أو غريها� ،أن ِ
نزاعات أالفراد ،بقواعد معلومة ،مبعنى �أن يعرف النا�س العقوبة
�سلفا لريتدعوا عن الفعل ،و�أن يكون مطبقو القانون حمايدين -
المكان -بني املتقا�ضني .لذلك �أ�صدر احلكام القوانني منذ
بقدر إ
قدمي الزمان ،لتمتد �سلطتهم �إىل ما وراء عالقاتهم ال�شخ�صية.
ولعل �أقدم ما و�صلنا منها ت�رشيعات حمورابى (حواىل عام
 1700قبل امليالد ،ن�سبة حلاكم بابل «حمورابى»)� .إذن القانون
والقا�ضى الذى يطبقه ،ظاهرتان من ظواهر ت�شكل الدولة .ولكن
عادة يقت�رص دور القا�ضى على تطبيق بع�ض القوانني ،حيث
جرى العرف على �أن التنازع على احلكم ،وكل ما مي�س احلكم
باخلطر ،لي�س من � أش�ن الق�ضاة.
ال�سالمى كان الق�ضاة ينتمون �إىل مذاهب
فى الع�رص إ
فقهية خمتلفة ،وكانوا يحكمون وفقا لها فى الق�ضايا ،ولكنهم
مل يكونوا م�ستقلني متاما ،أ
فالمراء وال�سالطني وامللوك
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واخللفاء كانوا يعزلون الق�ضاة ،ويولونهم منا�صبهم ،خ�صو�صا
املنا�صب الكربى .كما كانوا ميلكون توقيع عقوبات على النا�س
بغري جلوء �إىل الق�ضاء ،وخا�صة فى أالمور ال�سيا�سية التى
مت�س الدولة ،مثل حب�س وقتل املعار�ضني ،ومثل القوانني التى
تنظم احلكم ،فن� أش� االزدواج بني القانون وال�رشيعة .ومن �أمثلة
القوانني املوازية لل�رشيعة قانونامة م�رص ،الذى �أ�صدره �إبراهيم
با�شا ،ال�صدر أالعظم (�أى رئي�س وزراء الدولة العثمانية) ،الذى
حدد نظام احلكم فى والية م�رص ،واملنا�صب الرئي�سية فيها،
واخت�صا�ص كل من�صب ،وخم�ص�صاته املالية ،الخ ،وهى كلها
�أمور مل يكن التنازع ب� أش�نها من اخت�صا�ص الق�ضاة ،بل من
اخت�صا�ص ال�سلطان والواىل الذى ميثله� ،أو تحُ �سم بال�رصاع
امل�سلح بني املتنازعني.
فى م�رص ن� أش�ت الدولة احلديثة مع واىل م�رص العثمانى
حممد علي ،الذى حكم من � 1805إىل  ،1848وتو�سعت با�ستمرار
منذ ذلك احلني .الدولة احلديثة فى كل أالحوال دولة تتدخل فى
كثري من �أمور �سكانها ،فت�صدر لهم بطاقات هوية ،وت�سجل
�أ�سماءهم فى ع�رشات ال�سجالت ألغرا�ض خمتلفة ،وجتندهم فى
اجلي�ش ،وت�رشف على تعليمهم و�صحتهم و�إ�سكانهم وخمتلف
مرافقهم ،وقد تتدخل ب�شدة فى الن�شاط االقت�صادى ،بل وتنظم
املرور وع�رشات اجلوانب أالخرى من حياتهم .وبالتاىل ف إ�نها
ت�صدر ع�رشات اللوائح لتحكم عمل موظفيها املتزايدين ،وتدخل
فى ماليني اخلالفات مع رعاياها ،ف�ضال عن اخلالفات بني
موظفيها ،كما �أنها متد �سلطانها �إىل كل تعاقد ،وكل جرمية،
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منتزعة اخت�صا�صات املجال�س العرفية ،والقروية ،والقبلية،
واحلرفية ،وحتتم الك�شف الطبى على املوتى ،الخ .هذا كله يعنى
�أن يتدخل القانون فى املجال الذى كانت حتكمه ال�رشيعة،
ف�ضال عن االت�ساع الهائل ملا يخ�ص جمال احلكم ،الذى كان
منف�صال �أ�صال عن ال�رشيعة ،و�أن ت�صبح القوانني مكتوبة فى
ن�صو�ص مف�صلة ،ال معتمدة على �رشوح فقهية .هذا كله يجعل
ال�سكان يهتمون ب�شكل متزايد بالقانون ،بعد �أن �أ�صبح مي�س
حياتهم ب�شكل يومى.
الدارية هى
فى معظم القرن التا�سع ع�رش كانت اجلهات إ
التى تطبق قانون الدولة ،فال�رشطة كانت جترى التحقيقات
أال�سا�سية ،وترفعها ملجال�س �إدارية لها اخت�صا�ص ق�ضائى،
�أعالها جمل�س أالحكام ،الذى يرفع �أحكامه للخديوى لي�صدق
عليها �أو يغريها .ا�ستمر الو�ضع كذلك حتى ت�شكلت «املحاكم
أالهلية» فى  ،1883لتنف�صل ال�سلطة الق�ضائية الوا�سعة للدولة
ألول مرة عن ال�سلطة املبا�رشة للحاكم ،وينف�صل الق�ضاة عن
الدارة.
رجال إ
كانت النخبة احلزبية بعد ثورة � ،1919أيا كانت مثالبها،
تعترب ا�ستقالل الق�ضاء ،وتدعيم �سلطاته جزءا ال يتجز�أ من
م�رشوع تدعيم الدولة احلديثة ،ألنه يعزز قوة الدولة احلديثة
على ح�ساب املجتمع التقليدى ،وثقافاته العرفية (راجع
تهكم توفيق احلكيم على تطبيق القانون احلديث فى أالرياف
فى رائعته ال�شهرية «يوميات نائب فى أالرياف») .فالق�ضاء
املركزى كان �أداة �أ�سا�سية جلعل ت�رشيعات املجال�س النيابية
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نافذة فى البالد .كما �أن ا�ستقالل الق�ضاء جزء ال يتجز�أ من
ق�ضية الف�صل بني ال�سلطات ،التى كانت تعنى عمليا احلد من
�سلطات امللك ل�صالح الربملان ،مبا يو�سع املجال ال�سيا�سى
واحلزبى .وهكذا �أخذت القوانني أال�سا�سية ت�صدر تباعا بعد
ا�ستقالل م�رص مبوجب معاهدة  ،1936ف�صدر قانون لل�سلطة
الق�ضائية كفل ا�ستقاللها عن ال�سلطة التنفيذية ،و�صدر القانون
املدنى ،وقانون العقوبات وغريهما .كما �أن�شئ «جمل�س الدولة»
الدارية بني ال�سكان واحلكومة .وفى
لكى يف�صل فى املنازعات إ
� 1951صدر قانون يق�رص �سلطة النيابة على توجيه االتهام،
ويجعل التحقيق فى يد قا�ضى حتقيق .كانت م�رص تقرتب
�إذن ،قبل  ،1952من املعايري الدولية ال�ستقالل الق�ضاء� ،أى
ذلك اال�ستقالل الن�سبى الذى يعزز ف�صل ال�سلطات ،والدولة
الدميقراطية التى تقوم على ال�رصاع بني النخب ال�سائدة من
مالك �أر�ض ،وم�ستثمرين ،ومتعلمني .فال�سلطة الق�ضائية تدعم
�سلطة الدولة احلديثة ،وبرملانها والقوى امل�ستفيدة من هذا
النظام (فى الدول الدميقراطية).
وهكذا نالحظ �أن «ا�ستقالل الق�ضاء» ،مثله مثل «الف�صل بني
ال�سلطات» م�صطلح يجب �أال ي ؤ�خذ مبعناه احلرفى .فالقا�ضى
احلديث فى العامل كله لي�س م�ستقال .فهو ال يحكم مبجرد
�ضمريه ،ولكن وفقا للقانون .فمثال �إذا و�ضع القانون عقوبات
معينة جلرمية معينة ،فال يجوز له �أن يحكم بغريها على
املدانني .والق�ضاة لي�س من �سلطتهم �أن ي�رشعوا ،ولي�س لهم �أن
يبدلوا القوانني �إذا حكموا بعدم اتفاقها مع الد�ستور ،و�إمنا تلغى
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املحاكم الد�ستورية ،وما فى حكمها القانون ال�صادر دون �أن
يحق لها �أن ت�ضع قانونا بديال .ومتلك ال�سلطة الت�رشيعية �أن
تبدل قانونا �إذا وجدت �أن تطبيقه له �آثار �سيا�سية �أو اجتماعية
غري مرغوب فيها� ،أو �أن ت�شدد عقوبة �أو تخففها� ،أو تبيح ما
كان حمظورا� ،أو العك�س (مثال �أباح الربملان الهولندى منذ
�سنوات جتارة وتدخني احل�شي�ش ،على �أ�سا�س �أنه �أخف �رضرا
الجراءات التى تتبعها املحاكم
من املخدرات أالخرى)� ،أو تغري إ
فى نظر الق�ضايا� ،أو و�سائل �إثبات املدعى لدعواه ،وهكذا.
وهكذا يكون معنى ا�ستقالل الق�ضاء فى املجتمع الدميقراطى
احلديث هو عدم قابلية الق�ضاة للعزل ،وحظر تدخل �أية �سلطة
فى نظامهم الداخلى ،بهدف �أن ي�ستطيعوا بهذه ال�ضمانات �أن
يطبقوا �إرادة الدولة بالعدل على أ
الفراد .آ
والن:
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ماذا عن و�ضع الق�ضاء احلاىل؟
هل هم م�ستقلون فى عملهم بالفعل؟

�أمام املواطن غري املتابع لل� أش�ن العام ،يبدو الق�ضاء جزءا من
ال�سلطة .فالق�ضاة لهم هيبة و�سطوة ونفوذ ،وفى بع�ض احلاالت
قد ي�سيئون ا�ستخدامه (مثل ذلك القا�ضى الذى �أراد �أن يركب
مرتو أالنفاق فى كابينة ال�سائق وتعدى عليه) .كما �أن احلكومة
ال تتدخل ب�شكل مبا�رش �أبدا فى نظر الدعوى فى الق�ضاء العادى،
املدنى واجلنائى ،ولي�س لها �أن ت�صدر �أوامر للق�ضاة مبا يجب
�أن يكون عليه حكمهم ،وال ت�ستطيع �أن تلغى �أحكامهم .فوق ذلك
الق�ضاة فى م�رص غري قابلني للعزل� .أي�ضا النظام احلاكم حري�ص
على ا�سرت�ضاء الق�ضاة ،بتوفري ا�سرتاحات وعالج وزيادات فى
الرواتب والنقل على نفقة الدولة ،وغري ذلك من املزايا املالية.
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كما يعمل النظام با�ستمرار على حماية املجال الق�ضائى من �أى
العالم ،مبا فى ذلك حاالت الف�ساد املحققة
م�سا�س فى و�سائل إ
التى �أدت ل�سجن بع�ض الق�ضاة (ولعلنا نتذكر ما حدث لفاروق
�شو�شة ،ال�شاعر وال�صحفى ،من ا�ستجواب مهني حني تناول
فى مقال له املحاباة فى تعيني �أع�ضاء النيابة العامة ،الذين
ي�صبحون ،فى �أغلبهم ،ق�ضاة بعد ذلك).
ي أ�مل النظام ،بهذه الطريقة فى ا�سرت�ضاء الق�ضاة ،فى �أن
يجعلهم حري�صني على مر�ضاته  ،فال ي�ستعملوا ح�صانتهم فى
مواجهة النظام ،كما حدث فى عامى  2005و .2006ولكن
ملاذا يهتم النظام ب إ�ر�ضائهم �أ�صال؟ بالطبع ألن موقع الق�ضاء
بالذات يتميز بح�سا�سية بالغة .فقيام هذه امل ؤ��س�سة بعملها
يتطلب قدرا كبريا من اال�ستقالل واحل�صانة ألع�ضائها ،كما
ر�أينا ،جتعل ا�ستخدام القمع املبا�رش �ضدهم م�ستحيال .ف إ�ذا
كانت �أجهزة أالمن هى التى حتكم البالد منذ يوليو ،1952
ف إ�ن من �صميم متطلبات ا�ستقرار هذه ال�سلطة نف�سها �أن ُيعهد
بالف�صل فى الق�ضايا �إىل جهة حمايدة بني اخل�صوم� ،أى �أال
يتلقى الق�ضاة �أوامر �أو �ضغوطا إل�صدار �أحكام معينة فى
الق�ضايا .فوق ذلك ف إ�ن قدرا من ا�ستقالل الق�ضاء �رضورى
حلفظ ماء وجه النظام فى مواجهة الدول أالخرى ،حني حتتج،
مثال ،على حكم �صدر بحق �أحد رعاياها املقيمني فى م�رص
(تذكر مثال ت أ�كيد النظام امل�ستمر على �أن احلكم �ضد �أمين نور
�صادر عن ق�ضاة م�ستقلني ولي�ست له طبيعة �سيا�سية) .نادرا ما
ي�صدق العامل هذه االدعاءات ،وكثري من املعار�ضني �أي�ضا ال
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ي�صدقونها فى � أش�ن الق�ضايا ال�سيا�سية .ولكن الق�ضاة كما ر�أينا
�أف�صحوا ب أ�نف�سهم فى ال�سنوات أالخرية عن �شكواهم من عدم
ا�ستقالل الق�ضاء .ولكن� ..أين يكمن انتقا�ص ا�ستقالل الق�ضاء؟
يكمن �أ�صل الق�ضية فيما �أدخله �صعود ال�ضباط أالحرار �إىل
ال�سلطة فى  1952من تغيريات جوهرية على و�ضع ال�سلطة
الق�ضائية .فقد انتهى الف�صل بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية،
حيث بلغت مدد انعقاد الربملان حتى مار�س  1964اثنا ع�رش
�شهرا� ،أى �سنة واحدة فى حواىل � 12سنة .ومعنى حيازة ال�ضباط
لل�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية� ،أن ت�صبح ال�سلطة الق�ضائية
جيبا معزوال يطبق القوانني التى ي�صدرها نظام احلكم اجلديد،
مبعزل عن �أية �سلطة منتخبة ،ثم عن طريق التحكم فى ت�شكيل
ال�سلطة الت�رشيعية عندما �أ�صبحت قائمة بانتظام بدءا من
� ،1964سواء بفر�ض قيود على الرت�شيح� ،أو بالتدخل بالتزوير،
الدارى على الناخبني (تذكر أالتوبي�سات
�أو ممار�سة النفوذ إ
احلكومية التى جلبت املوظفني من �أماكن عملهم لالنتخابات
الرئا�سية ،مثال)� ،أو دعم �سلطات الدولة ملر�شحى احلزب احلاكم
ماديا بتمكينهم من �أداء خدمات لل�سكان كمقابل أل�صواتهم.
وي ؤ�دى التحكم فى ت�شكيل ال�سلطة الت�رشيعية (�أو �إلغا ؤ�ها
�أ�صال) �إىل التحكم فى �إ�صدار القوانني ،ومن بني هذه القوانني
تلك املتعلقة بتنظيم ال�سلطة الق�ضائية نف�سها .وقد �أ�صدر النظام
احلاكم بالفعل جمموعة متكاملة من القوانني لل�سيطرة على
الق�ضاء العادى� ،سواء باحلد من نطاق �سلطاته (ب إ�قامة حماكم
ا�ستثنائية) �أو ب إ�خ�ضاعه هو نف�سه إل�رشاف ال�سلطة التنفيذية
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ممثلة فى وزير العدل� ،أو بالتحكم فى مدخالته من الق�ضايا
(بتو�سيع �سلطة النائب العام و�أعوانه وف�صل جهاز النيابة عن
الق�ضاء) وخمرجاته من أالحكام (بالتحكم فى تنفيذ أالحكام
من عدمه) ،وتدخالت �أخرى ،بدءا من عيوب الت�رشيعات ،وحتى
حالة الطوارئ الدائمة .هذا كله يجعل املحاكم جمرد �أداة
ت�ستعمل ب�شكل انتقائى فى حدود معينة ،بحيث تف�سح املجال
لهيمنة �أدوات أالمن العام وال�سيا�سى غري القانونية التى �سنناق�ش
و�ضعها الحقا .و�سنلقى آ
الن نظرة �رسيعة على هذه اجلوانب.
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املحاكم اال�ستثنائية

جل أ� النظام احلاكم منذ يوليو � 1952إىل �إن�شاء حماكم
خا�صة ،يتوىل رجاله الف�صل فيها،جال�سني على مقاعد الق�ضاة،
مثل «حمكمة الغدر» ،و»حمكمة الثورة» .كما مت تو�سيع جمال
الق�ضاء الع�سكرى ،ليتيح حماكمة املدنيني �أمامه .و�أن�شئت
حماكم خا�صة �أخرى مثل «حمكمة �أمن الدولة طوارئ»
و«حمكمة القيم» و»حمكمة أالحزاب» .والغر�ض من كل هذه
املحاكم اال�ستثنائية هو جعل الق�ضايا ذات أالهمية ال�سيا�سية
بعيدة عن متناول الق�ضاء العادى .وتنق�سم هذه املحاكم �إىل
نوعني:
حماكم ذات ت�شكيل مدنى /ق�ضائى :فمحكمة أالحزاب
مكونة من «�شخ�صيات عامة» وق�ضاة ،وهى تنظر الق�ضايا التى
ترفعها أالحزاب� .أما حمكمة القيم فهى حمكمة ذات اخت�صا�ص
وا�سع� ،سيا�سى واقت�صادى واجتماعى ودينى و�أخالقى،
ومتلك ال�سلطة التنفيذية �صالحيات وا�سعة فى �إحالة ق�ضايا
من �أنواع كثرية �إليها ،وفقا لقانون العيب .ويرتبط بها �أي�ضا
من�صب «املدعى العام اال�شرتاكى» ،الذى ميلك اخت�صا�صات
وا�سعة ت�شمل حق االعرتا�ض على املر�شحني فى جميع املجال�س
املنتخبة ،من االنتخابات النيابية ،وحتى انتخابات جمال�س
أالندية الريا�ضية .واملحكمتان خارج النظام الق�ضائى العادى
وال تخ�ضع �أحكامهما لرقابة حمكمة النق�ض .ويتحكم النظام
متاما فى اختيار «ال�شخ�صيات العامة» التى تنا�سبه ،والتى
تفتقر �إىل كل من التدريب الق�ضائى واحلياد واال�ستقالل.
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وهناك املحاكم ذات الت�شكيل الع�سكرى اخلال�ص �أو املختلط.
وكان �أول ما �أن�شئ منها حمكمة الغدر عام  ،1952وكانت
�أغلبيتها من ال�ضباط .وقد اخت�صت مبحاكمة كل من تقلد
من�صبا عاما ،بناء على اتهام ي أ�تى من «جلان التطهري» (�شكلها
ال�ضباط أالحرار فى كل الوزارات وامل ؤ��س�سات املهمة ور�أ�سوها)،
ب أ�نهم �أف�سدوا احلياة ال�سيا�سية� ،أو االجتماعية� ،أو ا�ستغلوا
نفوذهم وغري ذلك .وكانت توقع عقوبات متتد من احلرمان
من احلقوق ال�سيا�سية وحتى �إ�سقاط اجلن�سية� .أما «حمكمة
الثورة» ،فهى حمكمة ع�سكرية بحتة� ،أقيمت عام  1953وحوكم
الخوان امل�سلمون عام  ،1953والطرف املهزوم فى
�أمامها إ
ال�رصاع على ال�سلطة عام  ،1971وي�صدق على �أحكامها رئي�س
اجلمهورية .واملحكمتان ال يجوز الطعن على �أحكامهما.
وهناك �إحالة املدنيني للق�ضاء الع�سكرى ،الذى ال ميكن
ا�ستئناف �أحكامه هو آ
الخر .ويعطى القانون لرئي�س اجلمهورية
�إحالة �أية ق�ضية �إليه فى ظل �إعالن حالة الطوارئ .واملحاكم
الع�سكرية م�شكلة من �ضباط يعينون ملدة حمددة قابلة للتمديد،
بقرار من وزير الدفاع ،فهم تابعون له ،وال تراجع �أحكامها
حمكمة عليا ،وال حتدد مدة للحب�س االحتياطى ،كما �أنها
الوحيدة املخت�صة بتقرير ما �إذا كانت ق�ضية ما داخلة فى
اخت�صا�صها �أم ال ،لتخرج بذلك متاما من �أية رقابة من الق�ضاء
العادى .فهى �إذن نتوء بارز من اال�ستثناء فى ج�سم الق�ضاء.
وقد زادت �إحالة الق�ضايا �إليها بعد �أن ر�أت ال�سلطة �أن حماكم
�أمن الدولة ،امل�شكلة من ق�ضاة طبيعيني ،ت�صدر �أحيانا �أحكاما
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ال تتفق مع ر ؤ�يتها.
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ال�سيطرة على الق�ضاء الطبيعى:

يظل الق�ضاء الطبيعى بعد انتزاع اخت�صا�صات معينة منه
�صاحب والية على معظم الق�ضايا .ومن هنا ت أ�تى �إمكانية
ا�صطدام �أحكامه برغبات ال�سلطة .فمثال كان من �أ�سباب غ�ضب
عبد النا�رص على الق�ضاة ،التى دفعته ملحاولة �إدماجهم فى
االحتاد اال�شرتاكى� ،أن بع�ض الق�ضاة �أ�صدروا �أحكاما بالرباءة
فى ق�ضايا ف�ساد ،أالمر الذى �صور �إحالة ه ؤ�الء �إىل املحكمة
كبحث عن كب�ش فداء ،ال كتحقيق للعدل� ،أو نزاهة احلكم .وفوق
ذلك ف إ�ن ا�ستقالل فئة ما ،حتى بعد احلد من اخت�صا�صها ،يثري
رعب �أية �سلطة �شمولية ..فالعمال مت �إدماجهم فى احتاد عام
تابع لل�سلطة ،ومتت ال�سيطرة على النقابات املهنية ،حتى �أن
ال�ضباط كانوا ير�أ�سونها �أحيانا ،و�أُخ�ضعت اجلمعيات أالهلية
ل�ضوابط �صارمة ورقابة دائمة ،وميار�س عليها وزير ال�شئون
االجتماعية �سلطة �شبه مطلقة .ونحن نعرف كيف جرت وجترى
انتخابات جمل�س أالمة ثم جمل�س ال�شعب .هل يجوز �إذن �أن تبقى
فئة مهمة كالق�ضاة بعيدة عن ال�سيطرة؟
يتمثل «احلل» احلاىل فى «قانون ال�سلطة الق�ضائية» القائم،
الذى جعل لرئي�س اجلمهورية �سلطة فعلية على الق�ضاة من
خالل وزير العدل ،حيث مينحه هذا القانون  58اخت�صا�صا.
فوفقا لهذا القانون ،تتحكم ال�سلطة التنفيذية فى كل ما
يتعلق بال�شئون املالية لل�سلطة الق�ضائية .ويجعل القانون
التفتي�ش الق�ضائى تابعا لوزير العدل .و�أهمية ذلك �أن التفتي�ش
هو الذى يتوىل تقييم عملهم ،أالمر الذى ي ؤ�ثر على ترقياتهم،
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ويتوىل التحقيق فى ال�شكاوى �ضدهم ،مبا يرتتب على ذلك من
عقوبات ت ؤ�ثر على م�ستقبلهم املهنى .وفوق ذلك ف إ�نه يتوىل
�إعداد حركة التنقالت واالنتدابات .ومفهوم �أن النقل ي ؤ�ثر على
حياة القا�ضى العائلية (وهنا ي�شكو الق�ضاة من غياب القواعد
الوا�ضحة)� .أما الندب �إىل وظائف فى الق�ضاء اال�ستثنائى� ،أو فى
مكتب الوزير� ،أو فى جهات غري ق�ضائية ،فيكون عادة م�صحوبا
بزيادة كبرية فى العائد املادى .وفى غياب قواعد وا�ضحة
لتحديد املنتدبني ،ميكن �أن يكون الندب و�سيلة ملكاف أ�ة البع�ض،
وحرمان البع�ض وفقا لرغبات ال�سلطة التنفيذية .وفوق ذلك يتم
ندب �أع�ضاء من التفتي�ش الق�ضائى للعمل فى مكتب �شئون �أمن
الدولة ،املقام وفقا لقانون الطوارئ والتابع للحاكم الع�سكرى،
�أى ال�سلطة التنفيذية.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الندب لفرتات طويلة خارج املحاكم
يدرب املنتدبني على التفكري فى �أمور الق�ضاء بعني ال�سلطة
التنفيذية ،ثم يعودون بعدما تغريت نظرتهم ليتولوا منا�صب
رفيعة (مثل من�صب املدعى العام �أو وزير العدل) ت�ستطيع �أن
تناوئ ا�ستقالل الق�ضاء .كما ي�ساعد هذا الندب وما ي�صحبه من
مزايا على ت�شجيع عقلية تعترب املنا�صب التنفيذية �أعلى مكانة
العارة �إىل اخلارج فال متد �إال بقرار
مقارنة مبن�صة الق�ضاء� .أما إ
جمهورى ،مما يدفع بع�ض الق�ضاة املعارين �إىل احلر�ص على
التقرب من امل ؤ��س�سات ال�سيادية للح�صول على القرار املن�شود.
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وهكذا تخلق ال�سلطة التنفيذية ،با�ستخدام القانون،
ا�ستثناءات و�أو�ضاعا خا�صة داخل الق�ضاء تتيح لها ا�ستمالة
بع�ض الق�ضاة ،والتمييز بينهم ح�سب والئهم.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الوزير يتحكم ،وفقا للقانون ،فى تعيني
ر ؤ��ساء املحاكم االبتدائية ،الذين يتولون توزيع الق�ضاة فى
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املحاكم لنظر �أنواع الق�ضايا املختلفة .وفى �ضوء ما ر�صدناه
من �آليات للتمييز بني الق�ضاة ح�سب والئهم ،ت�ستطيع ال�سلطة
التنفيذية �أن تتحكم ،بوا�سطتهم ،فى �إحالة الق�ضايا ذات
احل�سا�سية ال�سيا�سية� ،أو التى تهمها ب�شكل �أو ب آ�خر لدوائر
بعينها .مثل هذه أالو�ضاع تهدد مبد�أ �أ�سا�سيا من مبادئ
ا�ستقالل الق�ضاء ،وهو �أال يتحدد القا�ضى الذى ينظر ق�ضية
بعينها �سلفا .هذه لي�ست �سوى بع�ض اجلوانب املهمة لو�سائل
تدخل ال�سلطة التنفيذية فى الق�ضاء.
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من هنا نفهم �إحلاح الق�ضاة على �رضورة تعديل قانون
ال�سلطة الق�ضائية.
النائب العام والتحكم فى مدخالت الق�ضاء:

�أن�شئت «النيابة العمومية» (اال�سم القدمي للنيابة العامة)،
كنيابة وطنية ،فى ثمانينيات القرن التا�سع ع�رش .ويتوىل
النائب العام و�أعوانه رفع الق�ضايا با�سم أالمة �أو ال�شعب.
وب�رصف النظر عن امل�سمى ف إ�نه ميثل الدولة ككل فى رفع
الجنليز ،ثم امللك
الدعاوى.
ونظرا خلطورة املن�صب ،حر�ص إ
ً
(بعد �أن �أ�صبحت م�رص ملكية مبوجب د�ستور  )1923على �أن
يكون النائب العام تابعا لهم ،وكان قابال للعزل ،وبالتاىل
معر�ضا ل�ضغوط ال�سلطة التى عينته .وكانت النيابة العمومية
الدارية ،كما كانت
ملزمة قانونا باتباع توجيهات اجلهات إ
�سلطتها فى رفع الدعوى على �أى موظف مقيدة مبوافقة �إدارية.
ومبعنى �آخر كان رجال ال�سلطة التنفيذية حم�صنني �أمام
النيابة العمومية .كما كان النائب العمومى يجمع بني �سلطتى
االتهام والتحقيق ،وهما دوران متعار�ضان ،ألن االتهام طرف
فى الدعوى ،بينما التحقيق املفرو�ض �أن تقوم به جهة حمايدة،
وبالتاىل م�ستقلة.
بعد الف�صل بني �سلطتى االتهام والتحقيق عام � ،1951أعاد
نظرا ألن �أع�ضاء النيابة العامة
ال�ضباط أالحرار �إدماجهماً ،
كانوا غري متمتعني باحل�صانة ،وي�سهل الت أ�ثري عليهم لهذا
34

ال�سبب .ولكن حتى بعد ح�صولهم على احل�صانة عام ،1984
ف إ�نهم يتبعون �إداريا النائب العام ،الذى يعينه رئي�س اجلمهورية،
وبالتاىل ميلك النائب العام توقيع العقوبات الظاهرة عليهم،
وكذلك امل�سترتة ،مثل النقل ملناطق نائية .كما يتبعون وزير
العدل.
وفى التطبيق العملى ت ؤ�دى هذه التبعية املزدوجة �إىل
تطبيق بع�ض القوانني ب�شكل انتقائى ،خ�صو�صا الق�ضايا
ال�سيا�سية التى �أن�شئت لها نيابة خا�صة ،هى نيابة �أمن الدولة،
التى يتحكم النائب العام فى تعيني �أع�ضائها .فتحال بع�ض
الق�ضايا للمحاكمة� ،أو بالعك�سُ ،يحفظ التحقيق فيها� ،أو ُيفرج
فرج عنهم مع
عن املحبو�سني ب أ�مر النيابة� ،أو يمُ د حب�سهم ثم ُي َ
عدم حفظ التحقيق ليعاد فتحه وقت اللزوم� ،أى ليظل �سيفا
م�سلطا بال نهاية على املتهمني .ويتيح هذا الو�ضع لل�سلطة
�أن ت�سن قوانني «احتياطية»� ،أى لي�س بغر�ض تطبيقها ب�شكل
منتظم فى كل احلاالت ،ولكن ت�سنها على �سبيل التهديد (مثل
القيود على حريات التعبري ،والن�رش ،والتظاهر) ،ف أ�حيانا تقب�ض
على البع�ض ،و�أحيانا ال ،و�أحيانا تفرج عنهم فى اليوم نف�سه،
�أو متد حب�سهم .فوق ذلك يرى بع�ض القانونيني �أن نيابة �أمن
الدولة قد �أقيمت ب�شكل غري د�ستورى ،ألنها مل تقم بقانون.
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كما حتمى التعليمات امللزمة لرجال النيابة العامة رجال
ال�رشطة ب�شكل خا�ص من التعر�ض للمحاكمة .فال ي�ستطيع
رجال النيابة �أن يحيلوا الق�ضايا املتهم فيها �ضباط �رشطة،
فيما يتعلق بت أ�دية عملهم ،للمحاكمة �إال بوا�سطة النائب
العام ،وال ي�ستجوبه ع�ضو النيابة �إال ب إ�ذن املحامى العام �أو
رئي�س النيابة .وال يجوز للمواطن املت�رضر رفع دعوى مبا�رشة
على �ضباط �رشطة .كما �أن قرار عدم رفع الدعوى الق�ضائية
�ضد املوظفني العموميني ورجال ال�ضبط (وعلى ر�أ�سهم رجال
ال�رشطة والعمد وامل�شايخ ،التابعون لوزير الداخلية بدورهم،
وكذلك مفت�شو أالغذية واملبانى وم أ�مورو م�صلحة ال�رضائب
وغريهم) ،حم�صن من الطعن عليه .ونرى تطبيق ذلك فى
الرتاخى امللحوظ فى التحقيق فى جرائم التعذيب التى يرتكبها
رجال ال�رشطة ،حتى فى احلاالت التى �أف�ضى فيها التعذيب �إىل
الوفاة .وينطبق أالمر نف�سه على االعتداء على الق�ضاة �أثناء
االنتخابات ،و�أمام نادى الق�ضاة عام  ،2006وكذلك عمليات
التحر�ش اجلن�سى حتت �إ�رشاف جحافل أالمن املركزى فى 25
�سبتمرب .2005
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و�إذا كانت النيابة العامة بو�ضعها احلاىل تابعة لل�سلطة
التنفيذية ،و�إحدى �أدواتها لل�سيطرة على مدخالت الق�ضاء وعلى
املجال ال�سيا�سى ،ف إ�نها فى ظل الو�ضع احلاىل تتمتع فوق ذلك
بوظيفة ق�ضائية ،تتمثل فى التحقيق ،وهو ما ال يتفق بحال مع
مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الذى قوامه حماية املواطن من ع�سف
ال�سلطة.
ال�سيطرة على خمرجات الق�ضاء:

تتكفل الهيمنة الفعلية ألجهزة أالمن على تنفيذ أالحكام
بالتحكم فى املخرجات (كل النا�س تعرف �أن احل�صول على
حكم �أ�سهل من تنفيذه) .ويت�ضح ذلك ب�صفة خا�صة فى �أحكام
الدارى ،التى يرفعها املواطنون واملوظفون �ضد �أجهزة
الق�ضاء إ
الدولة املختلفة ل�رضر �أ�صابهم من قرارات �أ�صدرتها هذه
الدارى فى م�رص
أالجهزة� ،أو امتنعت عن �إ�صدارها .فالق�ضاء إ
الدارية املعيبة ،ولكنه ال ميلك �أن
ي�ستطيع �أن يلغى القرارات إ
اللغاء .كما
ي أ�مر ب إ��صدار �أمر �إدارى جديد ينفذ مقت�ضى هذا إ
الدارة �إذا امتنعت
ال ميلك توقيع عقوبة �أو غرامة على جهة إ
عن التنفيذ ،حيث يحميها القانون (باملقارنة ميلك الق�ضاء
الدارة
الدارى الفرن�سى حق توقيع غرامات تهديدية على جهة إ
إ
الدارة حليل قانونية
�إذا امتنعت عن التنفيذ) .كما تلج أ� جهات إ
مثل اال�ست�شكال .وي ؤ�دى هذا الو�ضع �إىل جعل توازنات القوى
والنفوذ ،داخل ال�سلطة التنفيذية خ�صو�صا ،واملجتمع عموما،
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عامال �أ�سا�سيا فى قابلية أالحكام للتنفيذ .ألن التنفيذ يتوقف
فى ظل هذا الو�ضع فعليا على العالقات بني أالفراد داخل
الدارى ،وعالقات أالفراد بامل�سئولني واملنفذين ،ف�ضال
اجلهاز إ
عن الدور املهم للرغبة ال�سيا�سية للنظام فى التنفيذ من عدمه
فى احلاالت التى تهمه.
وم ؤ�دى هذا التطبيق االنتقائى للقانون� ،سواء بالتحكم فى
املدخالت �أو املخرجات� ،أن ت�صبح �أدوات القانون عقوبات،
تطبق ح�سب امل�شيئة ،مبا يطيح مببد�أ امل�ساواة �أمام القانون
املن�صو�ص عليه فى الد�ستور ،والذى هو �أ�سا�س فكرة القانون
نف�سها.
تدخالت أ�خرى:

هذا كله بفر�ض �سالمة القوانني نف�سها .ولكن فى واقع أالمر
يجد الق�ضاة �أنف�سهم مطالبني بتطبيق قوانني تبدو متناق�ضة،
�أو معيبة� ،أو مليئة بثغرات مق�صودة ،لغر�ض �أو آلخر من �أغرا�ض
النظام احلاكم ،يتوىل و�ضعها �أنا�س تعارفت ال�صحافة على
ت�سميتهم «ترزية القوانني» .وعلى �سبيل املثال يتيح قانون
«التعرف»
مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية ثغرات من قبيل نظام
ُّ
على الناخب بغري �أن تكون معه �أوراق تثبت �شخ�صيته ،وبغري
ال�رصار على عدم الن�ص على ت�سليم مندوبى
�ضوابط محُ كمة� ،أو إ
املر�شحني نتائج ر�سمية لفرز ال�صناديق الفرعية ،للحيلولة دون
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قدرتهم على الطعن مبوجبها �إذا جاءت النتيجة النهائية خمالفة
ملجموع ما ح�صلوا عليه من �أ�صوات فى اللجان الفرعية .بل
�صدر كثري من القوانني م�صابا بعيب د�ستورى ،عمدا برغم
تنبيه بع�ض �أع�ضاء جمل�س ال�شعب ،لك�سب الوقت حلني احلكم
بعدم الد�ستورية ،فتورطت ال�سلطة بذلك فى اال�ستخدام النفعى
للقانون.
وفى ظل احل�صانة التى تكفلها النيابة لرجال ال�رشطة،
ي�سود عرف مدعوم بال�سلطة داخل �أجهزة أالمن ،يتيح لها
عقاب أالفراد ،وحب�سهم فعليا بغري �سند قانونى كما يحدث
فى �أق�سام ال�رشطة ،ويتلقى أالمن احلماية الكافية حني يت�سرت
على املجرمني� ،أو حني تثور ال�شبهات فى �أنه ي�ستخدمهم
بنف�سه (مثل �أحداث التحر�ش اجلن�سى يوم اال�ستفتاء على تعديل
الد�ستور فى  ،)2005ناهيك عن حالة الطوارئ الدائمة التى
�أتاحت عمليا حب�س آ
الالف ل�سنوات تتجاوز الع�رش �أحيانا بال
�أى اتهام قانونى ،الخ.
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هذه ال�سلطة الق�ضائية املنتق�صة ،والتى تتيح ُنظمها
ا�ستمالة النظام احلاكم لبع�ض �أفرادها� ،أوكل �إليها الد�ستور
ال�رشاف على االنتخابات .ولطاملا تغنى رجال احلكم
القائم إ
وال�صحافة «القومية» بنزاهة االنتخابات م�ستدلني على ذلك
بال�رشاف الق�ضائى عليها ..فـ:
إ
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هل الق�ضاة ي�شرفون بالفعل
�إ�شرافا كامال على االنتخابات؟

بالطبع ال؛ فى البلدان الدميقراطية ال يكلف الق�ضاة
بال�رشاف على االنتخابات ،حيث يعترب �إ�رشافهم منافيا ملبد�أ
إ
الف�صل بني ال�سلطات .ولكن فى م�رص امل� أس�لة خمتلفة كثريا.
فنظرا ألن الد�ستور ينيط برئي�س اجلمهورية معظم ال�صالحيات،
ً
ف إ�نه ينطوى بالفعل على �إدماج وا�سع بني ال�سلطات فى يد
الرئي�س .وقد ر�أينا كيف �أن الرئي�س يتدخل فى �شئون الق�ضاء
عن طريق وزير العدل .فى هذا ال�سياق ا�ستحدث د�ستور 1971
مبد�أ �إ�رشاف الق�ضاة على االنتخابات ،واال�ستفتاءات ،حيث تن�ص
املادة  88على �أن «يتم االقرتاع حتت �إ�رشاف �أع�ضاء من هيئة
ق�ضائية» .والهيئات الق�ضائية عديدة ،ال ت�شمل فقط الق�ضاء
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اجلال�س للحكم فى املحاكم ،بل �أع�ضاء النيابة ،التابعني للنائب
العام الذى يعينه رئي�س اجلمهورية ،وهيئة ق�ضايا الدولة ،وهى
ال�رشاف
حمامى احلكومة .ومن هنا طالب الق�ضاة ب أ�ن يقت�رص إ
على الق�ضاء اجلال�س ،ملا يتمتع به ،ن�سبيا ،من ا�ستقالل.
ال�رشاف الق�ضائى تتجاوز ذلك .حيث اقت�رص
ولكن �صورية إ
أالمر حتى عام  2000على �أن يجل�س �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية
فى اللجان العامة ،ليتلقوا النتائج وال�صناديق من اللجان
الفرعية ،ويقت�رص دورهم عمليا على �إعالن النتيجة ،ب�رصف
النظر عما حدث �أثناء االقرتاع من تالعب �أو تزوير .فدورهم
م�رشف) ،ال �إ�رشافيا.
فى واقع أالمر كان �رشفيا (فى و�ضع غري ِّ
وهكذا وجد الق�ضاة �أن �سمعتهم يتم ا�ستخدامها لتنظيف ثوب
االنتخابات امللطخ ،والنتيجة �أن يظل الثوب ملطخا ،وتتلطخ
معه �سمعتهم .لذلك طالب الق�ضاة منذ ذلك احلني ب أ�ن يكون
ال�رشاف كامال بحق ،بدءا من قيد الناخبني فى اجلداول وحتى
إ
�إعالن النتيجة� ،أو باملقابل� ،إعفا ؤ�هم متاما من هذا الواجب
الثقيل.
ولكن فى عام � 1991أحيل دفع بعدم د�ستورية بع�ض مواد
قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية ،مبنى على طعن انتخابى،
�إىل املحكمة الد�ستورية العليا ،ف أ��صدرت حكمها فى يوليو
 ،2000برئا�سة امل�ست�شار حممد جالل قبيل انتهاء خدمته،
بعدم د�ستورية الفقرة التى تق�ضى بـ»جواز تعيني ر ؤ��ساء
اللجان الفرعية من غري �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية» .وقد ق�رص
احلكم �إ�رشاف الق�ضاة على عملية االقرتاع وحدها ،التى تبد�أ
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ب إ�جراءات �إبداء النائب ب�صوته ،وحتى �إعالن النتيجة .وهكذا
ال�رشاف على جميع اللجان الفرعية
�أتاح هذا احلكم للق�ضاة إ
والعامة فى انتخابات عام  .2000كانت النتيجة بالن�سبة
للنظام كارثية ،حيث ا�ضطرت الداخلية ،امل�سيطرة على باقى
جوانب �إدارة االنتخابات� ،إىل حما�رصة املقار االنتخابية،
لتقاتل املواطنني «امل�شتبه» فى انتمائهم للمعار�ضة ،ومتنعهم
من الدخول.
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�أدى هذا بدوره �إىل تورط الق�ضاة �أكرث ف أ�كرث ،حيث �أ�صبحوا
�شهود عيان على التدخل الفظ اجلارى ،و�أ�صبح عليهم �إما
التواط ؤ� ،و�إما املقاومة غري املجدية ،و�ضياع �سمعتهم �أمام
الر�أى العام.
وقد �أدى هذا املوقف �إىل تزايد االرتباط بني ق�ضيتى
ا�ستقالل الق�ضاء ونزاهة االنتخابات .فمن جهة� ،أ�صبحت عملية
�إف�ساد النظام لبع�ض الق�ضاة �أكرث �إحلاحا مع تزايد �سلطتهم.
الف�ساد
ومن الطبيعى �أن يخ�شى الق�ضاة من امتداد �أثر هذا إ
�إىل نظر الق�ضايا �أي�ضا ،نظرا ملا يف�ضى �إليه من تعزيز الروابط
القائمة بني بع�ض الق�ضاة واجلهاز التنفيذى ،والقائمة على
الدعم املتبادل.
ومن جهة �أخرى ،ف إ�ن تعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية مبا
يحقق للق�ضاء ا�ستقالال فعليا ،مبا فى ذلك النيابة العامة،
و�سيطرتهم على �رشطة تنفيذ أالحكام ،والف�صل بني �سلطتى
االتهام والتحقيق� ،إىل غري ذلك ،لن يحققه �سوى برملان م�ستقل
بالفعل عن ال�سلطة التنفيذية ،على خالف الو�ضع احلاىل،
حيث ي�سيطر النظام على الربملان من خالل احلزب الوطنى
الدميقراطى .وقد �أو�ضح هذه العالقة امل�ست�شار �أحمد مكى:
«ال�سلطة الق�ضائية ت�ستمد قوتها من التوازن بني هاتني
ال�سلطتني[التنفيذية والت�رشيعية] ومن حر�ص ال�سلطة
الت�رشيعية على تقييد ال�سلطة التنفيذية ومراقبتها .ف إ�ذا تغولت
ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطة الت�رشيعية [�أى �سيطرت عمليا
على الربملان]� ،إما بطريق تزييف �إرادة الناخبني ،و�إما التدخل
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لفر�ض مر�شحني ،ف إ�ن الربملان �سيتحول �إىل م�صلحة تابعة
لل�سلطة التنفيذية ...وهذا التغول ُيفقد الق�ضاء قدرته على حماية
حقوق املواطنني من جهتني؛ فهو من ناحية يفقد قوته النعدام
التوازن بني �سلطتى الت�رشيع والتنفيذ؛ ومن ناحية �أخرى ف إ�ن
ا�ستيالء ال�سلطة التنفيذية على مقدرات الت�رشيع ي�سهل لها
�إ�صدار قوانني تع�صف بحقوق املواطنني ،وحتد من اخت�صا�صات
الق�ضاء وتقرت عليه لت�ضعفه فى مواجهتها».
وانتهى من ذلك �إىل �أن «كل عالج حقيقى مل�شكالت العدالة
ال بد �أن يبد�أ ب�ضمان نزاهة االنتخابات باعتبارها ر�أ�س كل
�إ�صالح» .باعتبار �أن االنتخابات النزيهة قد حتقق الف�صل
بني ال�سلطتني الكبريتني ،مبا يف�سح جماال ال�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية ،ب أ�ن ي�صدر الربملان امل�ستقل الت�رشيعات الكفيلة
با�ستقالل الق�ضاء ،وحماية منظمات املجتمع املدنى ،وغري
ذلك من ال�ضمانات الدميقراطية .ولكن:
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ملاذا ال ي�ستطيع النظام احلاكم
أ�ن يحقق ا�ستقالل الق�ضاء؟

لي�س هذا بالطبع ألن احلكام �أ�رشار �أو غري وطنيني ،و�إمنا
ل�سبب �أعمق ،هو �رضورات حفاظ نظام احلكم على نف�سه .ذلك
�أن هذا النظام الذى �أقامه ال�ضباط أالحرار ،وحتى آ
الن ،يقوم
على ازدواج �أ�صلى بني نوعني من املنظمات :أالول م ؤ��س�سات
ر�سمية معلنة ،تتوىل وظائف خمتلفة ،مثل الوزارات وامل�صالح
املتخ�ص�صة ،والنقابات ،واجلمعيات أالهلية ،واجلامعات.
وهذه امل ؤ��س�سات تقوم بال�رضورة على لوائح وقوانني حتكم
عملها .ويعترب الق�ضاء العادى م ؤ��س�سة من هذا النوع .والثانى
هو �أجهزة أالمن العليا :مباحث �أمن الدولة ،أالمن القومى
واملخابرات العامة ،املخابرات الع�سكرية .وهذه تقوم ببع�ض
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�أدوار أالحزاب ال�سيا�سية احلاكمة فى النظام الدميقراطى ،حيث
تتوىل تكييف �سيا�سات و�أو�ضاع امل ؤ��س�سات أالوىل ،العلنية ،مبا
يحقق م�صالح النظام.
فب�شكل غري معلن ،تتوىل هذه أالجهزة م�سئولية �ضبط
حركة املجتمع ككل ،حفاظا على ا�ستقرار أالو�ضاع� ،أو تطورها
ب�شكل معني ال يهدد �سلطتها ،وهو ما يتطلب �أن تتدخل فى
حل جميع التوترات االجتماعية وال�سيا�سية على اختالفها
بو�سائلها اخلا�صة ،بدءا بامل�شكالت العمالية مع القطاع العام
�أو رجال أالعمال ،ومدى احلرية املتاحة للن�شاط االقت�صادى،
وحل النزاعات القبلية فى بع�ض املناطق ،ولي�س انتهاء ب�شغل
املنا�صب املختلفة التى تعتربها «ح�سا�سة» ،و�صوال �إىل تعيني
املعيدين فى اجلامعات .وتنطوى و�سائلها على عرقلة قيام
�أفراد معينني بن�شاط يعترب م�رشوعا من الناحية القانونية� ،أو
ترتيب حجج قانونية حلل هيئة ما (حزب �أو جمعية) ،ناهيك
عن عقاب هذا الفرد �أو ذاك على عدم احرتامه للرتتيب ال�رسى
الرهاب يعد من متطلبات
لل�سلطة ،مبا ي�شيع جوا عاما من إ
�سيطرتها .وهكذا ف إ�ن ن�شاطها ال يقت�رص على قمع املعار�ضة،
و�إمنا ميتد �إىل ترتيب �أو�ضاع البالد ككل.
وهكذا ف إ�ن الدور ال�سيا�سى ألجهزة أالمن العليا ال ميار�س
ب�شكل قانونى ،و�إمنا يتحقق �إما بالقمع املبا�رش� ،أو ب إ�يكال
�إ�صدار القرارات �إىل امل ؤ��س�سات املعلنة املعنية ،كل فى جمالها،
من خالل توجيه ر ؤ��ساء هذه امل ؤ��س�سات ،الذين كان لها يد
فى تعيينهم .وبهذا ت�ستطيع �أن تن�سق بني حركة خمتلف هذه
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امل ؤ��س�سات وفق اعتبارات �أمن النظام (وهكذا مثال ف إ�ن قرار
عدم تعيني معيد ما يتخذه رئي�س اجلامعة �أو وزير التعليم
العاىل ،برغم �أنه مبنى على تعليمات �أمنية ،وهكذا).
فى ظل هذا الو�ضع يتميز النظام ال�سيا�سى باالحتكاك
امل�ستمر بني متطلبات أالمن وبني متطلبات العمل املنتظم
وال�شفاف ،فيما يفرت�ض ،مل ؤ��س�سات الدولة ،تعانى منه جميع
قطاعات العاملني فيها ،ف�ضال عن املتعاملني معها� ،أو ي�ستفيد
بع�ض ه ؤ�الء ل�صلتهم ب أ�جهزة أالمن ،ولكنها فى كل أالحوال
احلقيقة أ
ال�سا�سية التى حتكم عمل النظام .وينتج االحتكاك من
�أن متطلبات أالمن الوا�سعة هذه ي�ستحيل تقنينها ،بال�ضبط
ألنها �سيا�سية� ،أى بال قواعد �سوى تقدير هذه أالجهزة اخلا�ص
للمواقف املتغرية من حلظة ألخرى ،ولطبيعة التوازنات التى
ترى فى حلظة معينة العمل على قيامها� ،أو احليلولة دون
قيامها.
ولعل �أخطر ما نتج عن هيمنة ما هو �أمنى على ما هو
قانونى ،هو �أن القانون �أ�صبح فى مرتبة تالية للنفوذ .فال�سلطة
فى املجتمع ،كما نعرف جميعا ،مل تعد تقا�س ب�صفة عامة
بقدر توافقها مع القانون ،وبالتاىل تدعيمه لها ،بل أ��صبحت

�سلطة الفرد أ�و امل�ؤ�س�سة تقا�س بقدر قدرته أ�و قدرتها على حتدى
القانون وخرقه بال عقاب .أ�ما «املكانة العليا» فامل�ؤ�رش املتعارف
عليه ب� أش�نها هو قدرة الفرد أ�و امل�ؤ�س�سة على اخرتاق القانون دون
خوف من التعر�ض للم�ساءلة القانونية أ��صال .فالهيبة تناف�س

القانون وجتبه كم�صدر لل�سلطة الفعلية.
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ومن الناحية التاريخية ،يرجع هذا الو�ضع �إىل �أن النظام
الذى قام فى يوليو � 1952أتى مبجموعة معزولة من ال�ضباط
�إىل ال�سلطة ،تفتقر �إىل م�ساندة �سيا�سية منظمة ،وبالتاىل مل
تكن ت�ستطيع �أن حتكم من خالل حزب ،و�إمنا كان املتاح لها
�أن حتكم من خالل مد ج�سور مع قوى ومنظمات خمتلفة فى
املجتمع ،ب�رشط �إحلاقها بهم ،وو�ضعها حتت قب�ضة أالجهزة
أالمنية التى �سيطرت عليها .فقد ظلت م�شكلة هذه ال�سلطة دائما
ما يولده وجودها من فراغ �سيا�سى� ،أى العجز عن التحول �إىل
«نظام طبيعى» ،يعتمد على م ؤ��س�سات الدولة املعلنة وحدها.
والواقع �أن خمتلف م ؤ��س�سات الدولة املدنية متيل دائما
�إىل �إثارة م�شكالت للقلب أالمنى للنظام ،ألن تعزيز �سلطاتها
�رضورى ،حيث متنحها خربتها قدرا من احل�صانة يجعل
اال�ستغناء عنها م�ستحيال .فالنظام ال ي�ستطيع �أن يوكل ألجهزة
أالمن القيام أ
بالدوار التى يقوم بها املهند�سون �أو املحامون �أو
الق�ضاة �أو �أ�ساتذة اجلامعات �أو املوظفون .وق�صارى ما ي�ستطيع
�أن يفعله �أن ميلى عليهم بع�ض قراراته .وبالتاىل تتمتع هذه
الفئات فعليا بقدر من اال�ستقالل ،وبقدر من النفوذ وال�سلطة
يفوق بكثري �أية منظمة منتخبة .ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن
االحتجاجات أالكرث ت أ�ثريا ت أ�تى غالبا ،حتى آ
الن ،من فئات
نوعية غري منتخبة ،تدين بنفوذها �إىل اخت�صا�صها ،ومنهم
الق�ضاة.
ولل�سيطرة على هذه الفئات وم ؤ��س�ساتها ،يحتفظ النظام
بالقدرة على قمعها من جهة ،وعلى التدخل فى �شئونها
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لتوجيهها بال�شكل «املنا�سب» ،من جهة �أخرى .ويتحقق ذلك
�أ�سا�سا ب إ�يكال ال�سلطة فى كل موقع لفرد واحد له �صالحيات
الدارة ،وتتيح له �أدوات يتحكم بها فيهم ،منها
�ضخمة فى إ
االختالالت املتعمدة فى نظم أالجور (ب أ�ن يكون معظمها حوافز
الدارة) .هذا هو املدخل الطبيعى لتحكم �أجهزة أالمن فى
فى يد إ
امل ؤ��س�سات الر�سمية ،حيث يكون لها �صوت م�سموع ،من خالل
تقاريرها ،فى تعيني ه ؤ�الء امل�سئولني و�إقالتهم فى كل موقع.
وبني التعيني واخللع يتلقى ه ؤ�الء الر ؤ��ساء التعليمات أالمنية
فيما يتعلق باخت�صا�صهم ،في�صدرون القرارات «املالئمة» بناء
عليها ،حتى ولو كانت منافية للقانون وال�شفافية (مثل عدم
تعيني طلبة متفوقني كمعيدين فى اجلامعات).
وهكذا ف إ�ن اجلانب آ
الخر من طبيعة النظام هو اجلانب
االنقالبى� :أى احلاجة �إىل �أن يحتفظ لنف�سه دائما بالقدرة على
القيام بانقالبات م�صغرة على �رشعيته املعلنة ،وم ؤ��س�ساته
الر�سمية من حني آلخر ،وهو �أمر ناجت ب�شكل طبيعى من االنقالب
الذى �أ�س�س وجوده فى  .1952وفى ظل �شعار «�سيادة القانون»
الذى �أعلنه الرئي�س ال�سادات� ،أ�صبحت حاجة هذا النظام �إىل
ثغرات القانون و»ترزيته» ال تقل عن حاجته �إىل القانون نف�سه،
جلعل هذا االزدواج يعمل ب أ�كرب �سال�سة ممكنة .فا�ستمرار النظام
فى العمل بهذا ال�شكل يتطلب �أال يعيق القانون التدخل من جانب
�أجهزته أالمنية فى �أن�شطة م ؤ��س�ساته.
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وبالتاىل يكون القانون والد�ستور نف�سه بع�ض الو�سائل
التى ت�ستعملها ال�سلطة التنفيذية وقلبها أالمنى فى حتقيق
�أهدافها .وبالتاىل �أي�ضا ي�صبح الق�ضاء ،باعتباره م ؤ��س�سة تقوم
على القانون وحده� ،أحد �أدوات النظام فى �إجراء �سيا�ساته،
بالو�سائل التى ر�أيناها من قبل (ومن نتائجها مثال ق�ضية �أمين
نور وقبلها �سعد الدين �إبراهيم ،الخ) .فالقانون الواقعى يقول إ�ن
ال�سطوة جتب القانون.
ويعك�س الد�ستور احلاىل هذا الرتاتب الواقعى لل�سلطة من
خالل الرتكيز الهائل لل�سلطة فى يد رئي�س اجلمهورية ،فهو
الوحيد الذى ير�أ�س كال من أالجهزة أالمنية ،وامل ؤ��س�سات املدنية
للدولة ،مبا يتيح له اتخاذ قرارات حل املنازعات بني الطرفني
(ومثَل التلميذة التى تعر�ضت ال�ضطهاد ب�سبب مو�ضوع �إن�شاء
َ
ي�سخر من النظام احلاكم موح للغاية ،فلم يكن مبقدور �أحد فى
وزارة التعليم ،مبا فى ذلك الوزير �أن يفعل �شيئا ،فانتهى أالمر
�إىل �أيدى الرئي�س).
ويعك�س النظام الد�ستورى احلاىل هذا الو�ضع ،فالد�ستور ال
ين�ص على مبد�أ ف�صل ال�سلطات ،كما ال يقوم عليه فعليا .حيث
يتمتع رئي�س اجلمهورية ب�صالحيات وا�سعة ،ويح�صل على
تفوي�ضات ا�ستثنائية من جمل�س ال�شعب .كما �أنه يجمع بني �صفة
رئي�س ال�سلطة التنفيذية ،و�صفة رئي�س الدولة التى جتعله حكما
بني ال�سلطات (بن�ص املادة  :73يرعى احلدود بني ال�سلطات
ل�ضمان ت أ�دية دورها فى العمل الوطنى) .وال�صيغة نف�سها
�شمولية ب�شكل قاطع :فالن�ص ال يفرت�ض �أن الوطن مكون من
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مواطنني مت�ساوين فى احلقوق يديرون خالفاتهم حول م�ستقبل
وحا�رض البالد من خالل م ؤ��س�سات معينة ،و�إمنا يفرت�ض وجود
«عمل وطنى» واحد وحمدد و�شامل ،تلعب ال�سلطات املختلفة
�أدوارا معينة فيه حتت �إ�رشاف الرئي�س ،وبالتاىل يقوم الد�ستور
على فكرة تق�سيم العمل بني ال�سلطات ،ال الف�صل بينها ،ألداء
�أدوار خمتلفة �ضمن «عمل وطنى» ال يحدده �سوى الرئي�س،
ويفر�ضه عن طريق «توجيهات» لوزرائه ،و»تكليفات» ملجل�س
ال�شعب فى بداية كل دور انعقاد ،وي�رشف على تنفيذ فحوى
«الرادة الوطنية» التى �أعلنها .فمكان الرئي�س من هذا «العمل
إ
الوطنى» ،ب أ�لف الم التعريف ،كمكان املخرج وامل ؤ�لف معا فى
الن�شاط امل�رسحى.
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ويفيد الن�ص الد�ستورى �أي�ضا �أن هذا امل�شهد املوحد الواحد
املنتظم ،حموره الوطن ،ال املواطن .فالوطن ،ال املواطنني ،هو
م�صدر وهدف ن�شاط م ؤ��س�سات الدولة على اختالفها .فالد�ستور
لي�س فيه مكان ل�سيادة الفرد ،برغم �أنه يحتوى على ن�صو�ص
ب� أش�ن بع�ض حقوقه.
فى �ضوء هذا الو�ضع ،ما هو هدف الق�ضاة ،وما هو نطاق
طموحاتهم؟ وما الذى ي�ستطيعون حتقيقه منها؟ وملاذا ن ؤ�يدهم
الجابة
�أو ال ن ؤ�يدهم؟ وما الذى �سي ؤ�دى �إليه الت أ�ييد؟ رمبا قبل إ
عن ذلك يتعني �أن نزيل �أوال اللب�س ب� أش�ن ق�ضية طاملا �أثارها
ر ؤ��ساء حترير وبع�ض كتاب ال�صحف واملجالت «القومية»،
وهى �أن الق�ضاة فى ن�شاطهم االحتجاجى على هذه أالو�ضاع
يعتدون على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،غري القائم �أ�صال كما
ر�أينا ،و�أنهم �أ�صبحوا طرفا �سيا�سيا ال حكما حمايدا ..فـ:
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هل مطالبة الق�ضاة با�ستقالل الق�ضاء �سيا�سة؟
وهل الق�ضاة م�س ّي�سون؟

مبعنى معني نعم :فى �ضوء و�ضع الق�ضاء داخل النظام
ال�سيا�سى ،كما ناق�شناه ،يكون كل خطاب ب� أش�ن ا�ستقالل الق�ضاء،
�أيا كان م�صدره ،خطابا �سيا�سيا ،ألنه يهدد �أو يتحدى بنية
النظام ال�سيا�سى التى ي�سيطر أالمن عليها .فكل �أنواع التحرك
امل�ستقل عن «التعليمات» العلنية وال�شفوية وال�رسية� ،أيا كان
م�ضمونها ،ت�ضع نف�سها فى مواجهة أالجهزة أالمنية .ولكن
حترك الق�ضاة يتميز فوق ذلك ب أ�نه من جانب «متخ�ص�صني»
يتمتعون �أي�ضا بح�صانة مميزة ،رمبا تعد فى حد ذاتها مبثابة
�إهانة لنظامه أالمنى (ولعل هذا ما يف�رس تعدى بع�ض �ضباط
أالمن ال�سيا�سى بغلظة على الق�ضاة) .قد يكون «احلديث فى
ال�سيا�سة»� ،أمرا م�رشوعا للق�ضاة كما لكل مواطن ،فيما قال
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امل�ست�شار زكريا عبد العزيز ،رئي�س نادى الق�ضاة املنتخب،
ولكنه ي�صبح ب�صدوره عن جتمع كبري من الق�ضاة �أكرث �سيا�سية
من �صدوره عن حزب من أالحزاب ،ألن النظام يعتمد ب�شدة على
الق�ضاة ،وال ي�ستطيع �أن يلغيهم ،وال حتى �أن يلغى ح�صانتهم.
باملقابل طبيعى �أن يوجد ميل كامن لدى الق�ضاة لدخول
املجال ال�سيا�سى ،من زاوية معينة ،وهى ا�ستكمال �سلطاتهم،
واخلروج من احل�صار املفرو�ض حول ممار�سة اخت�صا�صهم.
فالق�ضية التى يجب �أن تثار هنا لي�ست ملاذا دخل الق�ضاة املجال
ال�سيا�سى آ
الن ،بل ملاذا ال يدخلونه �إال فى حلظات معينة ،مثلهم
فى ذلك مثل بقية املنظمات التى ال تقوم على ع�ضوية منتخبة
(كالنقابات املهنية) والتى تدخل املجال ال�سيا�سى من حني �إىل
�آخر ،وت�سبب م�شكالت كبرية للنظام.
يتمثل التف�سري أال�سا�سى مل� أس�لة التوقيت فى �أن النظام
القائم على �سيادة �أجهزة أالمن على امل ؤ��س�سات ي�ستطيع فى
معظم أالحيان �أن مينع التوتر القائم با�ستمرار بني امل ؤ��س�سات
أ
والجهزة أالمنية من االنتقال �إىل العلن� ،أو التحدى ال�سيا�سى،
خوفا من �صالحيات أالمن اال�ستثنائية .ولكنه بطبيعة احلال
يعجز فى بع�ض أالحيان عن ذلك .وبناء عليه ف إ�ن التوازن الذى
يحفظ الق�ضاة بعيدا عن دخول املجال ال�سيا�سى ،بحثا عن
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،لي�س توازنا د�ستوريا ،و�إمنا التوازن
أالمنى العام احلاكم للمجتمع ،والذى حال لعقود دون حركة
كثري من قوى املجتمع أالخرى.
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وهكذا يتحرك الق�ضاة عادة �إىل املجال ال�سيا�سى فى
اللحظات التى تهتز فيها «ال�رشعية أالمنية» للنظام ،خا�صة �إذا
ترافق ذلك مع تكليف الق�ضاء بواجبات جديدة لتعزيز �رشعية
النظام املهتز .ففى �ضوء �أن الق�ضاء حما�رص بالفعل ببنية
قانونية و�سيا�سية ود�ستورية غري مواتية ،لي�س من �سلطته �أن
يغريها ،ألنه ال يتمتع ب�سلطة ت�رشيعية ،بطبيعة احلال ،مييل
الق�ضاء دائما �إىل ت�شمم رياح التغيري لين�شط فى املجال العام،
الذى هو منبع ال�سلطة الت�رشيعية فى النظم الدميقراطية .حدث
ذلك بعد هزمية  1967الفادحة ،ومظاهرات االحتجاج على
أالحكام على امل�سئولني عن الهزمية التى اعتربها اجلمهور
خمففة ،و�صدور بيان  30مار�س  1968الذى وعد ب إ��صالحات
فى اجتاه دميقراطى .فقد طرح هذا كله جممل البنية ال�سيا�سية
اال�ستبدادية للت�سا ؤ�ل واملراجعة .ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن
بيان الق�ضاة الذى �صدر �آنذاك قد حاول �أن يقول ،كما ر�أينا
�سابقا� ،إن �شعارات النظام نف�سها تقت�ضى آ
تراجع الدولة
الن ُ
أالمنية .وباملثل �شهدت حركة الق�ضاة احلالية اال�ستناد �إىل كل
ال�صالحى الدميقراطى ،واخلطاب الوطنى اللذين
من اخلطاب إ
القليمية
�صدرا عن ال�سلطة نف�سها ،مع تغري كثري من الظروف إ
والدولية ،وفى �ضوء املظاهرات العامة التى د�شنها الي�سار ثم
حركة «كفاية».
غري �أن الق�ضاء لي�س هو امل�سئول الرئي�سى عن «ت�سيي�سه» هذا.
فقد فتح النظام نف�سه �أبواب ت�سيي�س الق�ضاء ،لي�س فقط ب إ�يكال
ال�رشاف على االنتخابات ،بل �أي�ضا مبا
مهمة �سيا�سية له ،هى إ
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رافق ذلك من �إعالن الرئي�س ال�سادات مبد�أ «ال�رشعية القانونية»
بديال لل�رشعية الثورية ،والذى �أ�صبح يعنى فى التطبيق العملى
جلوء كل من الدولة واملعار�ضة والنقابات وغريها �إىل حتويل
خالفاتها �إىل املحاكم للبت فيها ،وفقا لقواعد و�ضعها النظام
نف�سه .ولعل امل�صطلح أالن�سب إلطالقه على هذه الظاهرة لي�س
«ت�سيي�س الق�ضاء» ،ألن الغالبية الكا�سحة من الق�ضايا التى
تعر�ض فى املحاكم لي�ست لها �أبعاد �سيا�سية ،و�إمنا ميكن �أن
ن�سميه «قوننة ال�سيا�سة»� ،أى خو�ص الكفاح ال�سيا�سى والفكرى
ب أ�دوات القانون ومن خالل املحاكم.
وقد تزايد امليل لـ»قوننة» ال�سيا�سة ب�سبب �ضعف املجال
ال�سيا�سى نف�سه .أ
فالحزاب والنقابات واجلمعيات وغريها
من قوى املجتمع املدنى �ضعيفة ،ب�سبب تركيبة النظام التى
تناولناها ،وبالتاىل ف إ�نها ال ت�ستطيع �أن ت أ�مل فى احل�صول
على �أغلبية برملانية حتول مطالبها �إىل قوانني .وال يكاد يتبقى
�أمامها �سوى اللجوء �إىل املحاكم .ومن أالمثلة ال�صارخة إلدارة
�رصاعات �سيا�سية من خالل املحاكم �إقامة دعوى من جانب
الدارى إليقاف قرارات بيع القطاع
بع�ض أالحزاب �أمام الق�ضاء إ
العام� ،أو ملنع �إجراء انتخابات املحليات بنظام القوائم احلزبية،
�أو لوقف اال�ستفتاء على تعديل املادة  76من الد�ستور .والنظام
بدوره جل أ� لل�سالح نف�سه ،با�ستفتاء متكرر للمحكمة الد�ستورية
العليا لتف�سري ن�صو�ص قانونية بعينها متنازع عليها .كما درج
النظام احلاكم على �إحالة ق�ضايا تتعلق بالف�ساد �إىل الق�ضاء
من حني آلخر� ،إىل جانب �إجراء تغيريات �إدارية �أو وزارية ،ردا
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على حمالت الت�شكيك فى حمايته للف�ساد� ،أو للتخل�ص من جانب
بع�ض العنا�رص الفا�سدة ،وهكذا.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن معظم أالحزاب القائمة �أقيمت بناء على
�أحكام ق�ضائية بعد �أن رف�ضتها جلنة أالحزاب ،وينطبق أالمر
نف�سه على �إ�صدار ال�صحف ،وكذلك على النزاعات ال�سيا�سية
وغري ال�سيا�سية التى ت�سود النقابات املهنية ،وكذلك النزاعات
داخل أالحزاب ،التى تدار غالبا فى �صورة ق�ضايا متبادلة
مرفوعة �أمام الق�ضاء ،ففى احلالتني ا�ست�صدر �أطراف ال�رصاع
�أحكاما كثرية مت�ضاربة من املحاكم .بل و�صل أالمر �إىل اللجوء
للق�ضاء للمطالبة مب�صادرة كتاب� ،أو تكفري كاتب (بدعوى
حول املحاكم �إىل �ساحة لل�رصاع بني
تطالب ب إ�لغاء زواجه) مبا َّ
التيارات الفكرية �أي�ضا.
وعلى الرغم من �أن هذا قد يبدو عاديا؛ ألننا تعودنا على
�أخباره طيلة �أكرث من عقدين ،ف إ�نه فى الواقع غري عادى ،ألن
هذه ال�رصاعات فى �صميمها �سيا�سية وفكرية ،واملفرت�ض �أن يتم
ح�سمها من خالل اختيارات دميقراطية قائمة على حرية تكوين
أالحزاب والنقابات واجلمعيات وغريها ،واالنتخابات التى
جترى داخلها ،واملناق�شات احلرة فى جمال ثقافى و�إعالمى
مفتوح ،مثلما كان احلال فى م�رص قبل يوليو .1952
على هذا النحو �أ�صبحت �ساحة الق�ضاء وحدها املتاحة
وال�سهل أ
فعليا ،أ
والقل تكلفة ،ملمار�سة ال�رصاعات ال�سيا�سية
والفكرية .وزاد امليل لـ»قوننة ال�سيا�سة» بفعل �أن معظم �أطراف
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الطيف ال�سيا�سى فى م�رص ميولها ا�ستبدادية -م�ضادة .فبدال
من �إقناع جمهور غري مهتم وال�ضغط به ،يلج أ� حتى املتنازعون
على منا�صب جمال�س النقابات� ،أو قيادة أالحزاب� ،أو غريها
من منظمات املجتمع املدنى� ،إىل احل�صول على حكم ين�رصهم
على �أعدائهم .وترافق مع ذلك اهتمام �صحفى ودعائى متزايد
بالدعاوى املتبادلة ،فتفرد لها ال�صحف واملجالت ال�صفحات،
وت�ستخدم ال�صحف احلزبية الدعاوى التى ت�صدر ل�صالح احلزب
فى الدعاية ال�سيا�سية ال�رصفة ،بينما تتجاهل أالحكام التى ال
تروقها .ومل تبعد ال�صحف «القومية» عن هذه املمار�سة.
و�أخريا جدير بالذكر �أن الق�ضاة� ،سواء فى �أحكامهم فى
الق�ضايا ال�سيا�سية التى تعر�ض عليهم� ،أو فى حركتهم من �أجل
املطالبة با�ستقالل الق�ضاء ،وجدية �إ�رشافهم على االنتخابات،
والدفاع عن احلريات العامة ،مل يخرجوا على اخت�صا�صهم ،ألن
كل ذلك ال يعترب «ممار�سة لل�سيا�سة» باملعنى املحظور عليهم،
�أى االنغما�س فى أالعمال احلزبية �أو منا�رصة �أحدها� ،أو �إحدى
القوى ال�سيا�سية «املحظورة».
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أ�خريا :ما هى حدود الدور ال�سيا�سى للق�ضاء
وما عالقته مب�ستقبل الدميقراطية؟

�إىل �أى حد ن�ستطيع �أن نعتمد على الق�ضاء فى مواجهة
ال�سلطة� ،سواء فى قاعات املحاكم� ،أو فى حركتهم احلالية التى
تعترب �أحد روافد احلركة الدميقراطية الوليدة فى املجتمع؟
تتبدى حدود �إمكانيات ا�ستعمال الق�ضاة ل�سلطتهم على
من�صة الق�ضاء فى مواقف �أعلى حماكم البالد :املحكمة
الد�ستورية العليا� .أ�صدرت املحكمة الد�ستورية بالفعل العديد
من أالحكام التى تدعم احلريات العامة .ولكن عند حدود
معينة ك�رش النظام لها عن �أنيابه :فبعد �أن �أ�صدرت حكما بعدم
د�ستورية ال�رضائب املفرو�ضة على العاملني باخلارج ،ع َّدل
جمل�س ال�شعب قانون املحكمة الد�ستورية العليا بحيث ال ت�صبح
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�أحكامها فى أالمور املا�سة باملالية العامة ذات �أثر رجعى.
وقامت حملة من امل�سئولني وفى ال�صحف «القومية» �ضد
�صالحيات املحكمة الوا�سعة .وبعد �أن �أ�صدرت املحكمة حكمها
ال�رشاف
ال�شهري عام  2000الذى �أف�ضى �إىل متكني الق�ضاة من إ
على مراحل االقرتاع ،وخ�صو�صا فى اللجان الفرعية ،ا�ستخدم
رئي�س اجلمهورية �صالحياته فى تعيني رئي�س املحكمة العليا،
فاختار على التواىل رجلني من رجال وزارة العدل ليتجنب مثل
هذه امل آ�زق م�ستقبال .كما ينوى النظام تعديل الد�ستور نف�سه
فيما يتعلق بهذه امل� أس�لة ليتم �إ�سقاط احلكم بالتبعية.
وتدرك املحكمة الد�ستورية نف�سها �رضورة احلذر عند
مناو�أة رغبات ال�سلطة ،فف�رست قانون الق�ضاء الع�سكرى ،بناء
على طلب ال�سلطة ،من حيث الق�ضايا التى يجوز �أن حتال �إليه،
�أو�سع تف�سري ممكن ،وجتنبت �إ�صدار حكم ب� أش�ن د�ستورية �إحالة
املدنيني للمحاكم الع�سكرية ،وتركت الق�ضية معلقة حتى يومنا
هذا ،وحكمت بد�ستورية حماكم �أمن الدولة .وهكذا ف إ�ن �أعلى
�سلطة ق�ضائية تدرك جيدا �أن عليها �أن تنتقى معاركها ،و�أال
تدفع النظام �إىل ا�ستخدام �صالحياته التنفيذية والت�رشيعية
�ضدها ب�رضاوة .فاخللل ال�سيا�سى املتمثل فى �سيطرة ال�سلطة
التنفيذية عمليا على الت�رشيع ،وعدم وجود توازن منا�سب بني
القوى ال�سيا�سية املختلفة ،ي�ضع حدودا على حركة املحاكم،
مهما تكن ت�صوراتها ليربالية وم ؤ�يدة للحريات.
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كما تت�ضح نف�س احلدود فى حركة نادى الق�ضاة فى عامى
 2005و 2006ملقرطة النظام ،واحل�صول على قدر �أكرب من
ا�ستقالل الق�ضاء .لقد اتخذ النادى بالفعل مواقف �شجاعة.
فللمرة أالوىل ي أ�خذ على عاتقه ت�شكيل جلنة لتق�صى احلقائق..
ب� أش�ن اال�ستفتاء على تعديل املادة  76من الد�ستور ،ثم ب� أش�ن
االنتخابات الرئا�سية ،و�أخريا ب� أش�ن االنتخابات النيابية ،التى
مل ي�صدر حتى آ
الن تقريرا �إال بالن�سبة ألحدها .لقد و�ضعت هذه
التقارير النظام فى حرج بالغ ،ومن هنا حماوالته امل�ستميتة
ل�رضب النادى .فوجد النادى نف�سه فى �رصاع متزايد احلدة
مع املجل�س أالعلى للق�ضاء ،ومع جلنة االنتخابات الرئا�سية
امل�شكلة من عنا�رص ق�ضائية .كما واجه �ضغوطا على الق�ضاة
لعزلهم عن جمل�س �إدارة النادى الذى اتخذ هذه القرارات ،بت أ�ييد
منهم فى جمعيات عمومية غري عادية .فعل ذلك مبحاولة
عقاب القادة بتحويل اثنني منهم للتحقيق �أمام جمل�س الق�ضاء
أالعلى ،ثم بالت�ضييق على النادى ماديا ،و�إغراقه مبطالبات
مالية من جهات خمتلفة ،وحماولة نقل اخلدمات التى يقدمها
النادى لت�صبح تابعة للمحاكم وجمل�س الق�ضاء .وي أ�مل النظام
بذلك فى حتويل عدد متزايد من الق�ضاة �إىل �إيثار ال�سالمة بحيث
ينتخبون فى امل�ستقبل جمل�سا م�ساملا.
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غري �أن ما يعنينا هنا بالدرجة أالوىل �أمران� .أولهما هو
حدود �رشعية حركة نادى الق�ضاة.
فعلى الرغم من �أن تقارير جلان تق�صى احلقائق املذكورة
قد و�ضعت النظام فى حرج بالغ ب�سبب م�صداقيتها ،ف إ�نها ال
ترتب �أية نتائج قانونية ،فهى لي�ست جزءا من �إجراءات الطعن
على �صحة االنتخابات �أو اتخاذ قرار ما ب� أش�نها ،وال حتى �إجراء
داخليا فى ال�سلطة الق�ضائية يتعلق بالتحقق من �أداء الق�ضاة
لواجباتهم على نحو �سليم (فهذا من �سلطة التفتي�ش الق�ضائى).
و�أق�صى ما ي�ستطيع �أن يفعله نادى الق�ضاة� ،إذا انتهى �إىل �إدانة
بع�ض الق�ضاة ،هو �أن يف�صل هذا البع�ض من ع�ضويته ،دون �أن
يرتتب على ذلك �أى م�سا�س بو�ضع املف�صول الوظيفى فى �سلك
الق�ضاء.
ومن جهة �أخرى ف إ�ن الق�ضاة يظلون جزءا من النظام،
ي�ستمدون �رشعية جلو�سهم على من�صة الق�ضاء من �رشعيته،
ويحكمون بالقوانني التى ي�صدرها ،وميتثلون بال�رضورة
للد�ستور �أيا كانت امل آ�خذ عليه .وميثل هذا كله م�صادر قوة
للنظام فى مواجهة الق�ضاة املحتجني .وهكذا قيل ،حني هدد
ال�رشاف على االنتخابات �إذا مل تتحقق مطالبهم،
الق�ضاة بعدم إ
�إن �إ�رشاف الق�ضاة على االنتخابات واجب د�ستورى وقانونى،
�أحرى بهم �أن يحرتموه ب�صفتهم رجال القانون ،بال قيد وال
�رشط؛ و�إن ا�شرتاطهم لتعديالت معينة فى القوانني التى تتعلق
بعملهم �أو قانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية لي�س �سوى ابتزاز
ودخول فى املجال ال�سيا�سى املحظور عليهم؛ واعتداء على
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اخت�صا�ص ال�سلطة الت�رشيعية.
هذا الو�ضع يجعل حركة الق�ضاة فى واقع أالمر مطالبة
احتجاجية ال ت�ستطيع �أن تفعل ما هو �أكرث من توجيه االحتجاج
�إىل ال�سلطة التنفيذية ،املتحكم الوحيد فى الت�رشيع عمليا .ومن
هنا يجدون �أنف�سهم م�ضطرين للرتاجع بانتظام عن حتقيق
مطلبهم الد�ستورى ،حتى ال يتخطوا حدودهم الد�ستورية من
الجراءات ،فهم جزء من �سلطات الدولة.
حيث الو�سائل �أو إ
وقد �أو�ضحت املواجهة �أن حتقيق ا�ستقالل الق�ضاء ي�ستلزم
ما ال يقل عن تغيري توازنات و�أ�س�س النظام احلاكم احلاىل �أو
�إ�صالحها جذريا على أالقل ،وهى م� أس�لة تفوق مبراحل قدرات
الق�ضاة ،ف�ضال عن �أنها م� أس�لة �سيا�سية يقوم بها �سيا�سيون
ميثلون تيارات عري�ضة من املواطنني .وب�شكل أ�و�ضح ف�إن
مطالب الق�ضاة ت�ستند أ�دبيا إ�ىل ال�رشعية الدميقراطية العامة بغري
الجرائية البحتة التى
أ�ن ميتلكوا أ�دواتها ال�سيا�سية ،بينما ال�رشعية إ
حتكم عملهم ت�ساند النظام وت�ضع حلركتهم حدودا .فالق�ضاة جزء

قلق من النظام ،ألن كل ما يحد من �سلطتهم �إمنا فر�ضته �سلطة
يقرون ب�رشعيتها ،ويرف�ضون توزيعها أال�سا�سى لل�سلطة فى
الوقت نف�سه.

ويبني تقرير جلنة تفعيل قرارات اجلمعية العامة للنادى
املعقودة فى  13مايو ،وال�صادر فى �أغ�سط�س  2005وط أ�ة هذه
امل�شكلة على الق�ضاة ،التى �أف�ضت بهم �إىل الرتاجع با�ستمرار
ال�رشاف على االنتخابات حتى برغم عدم توافر
�إىل قبول إ
ال�ضمانات.
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كان الق�ضاة قد ا�شرتطوا تعديالت معينة تكفل نزاهة
ال�رشاف عليها ،مل يتحقق �سوى بع�ضها.
االنتخابات ليقبلوا إ
ال�رشاف برغم عدم
غري �أن التقرير انتهى �إىل �رضورة قبول إ
توافر ال�ضمانات ،وبرغم �أن االنتخابات الرئا�سية مبنية على
ا�ستفتاء جزموا فى تقرير �آخر لهم �أنه مزور .فكيف مت التو�صل
ال�رشاف
لهذه النتيجة؟ رف�ضت �أغلبية اللجنة الر�أى القائل بعدم إ
ال�رشاف على �أ�سا�س �أن «طلب
على االنتخابات ،وقالت بقبول إ
ر�ضى النا�س» قد يخل ب�شطر من العدالة (�أى �سيحول الق�ضاة �إىل
قيادة �سيا�سية ،وهو ما ينافى و�ضعهم د�ستوريا) ،وقد ي ؤ�ثر عدم
ال�رشاف على �سمعة م�رص فى العامل مبا يهدد �أمنها ومكانتها
إ
(وهو ما ميثل قبوال �ضمنيا لفكرة �أن �سمعة النظام هى �سمعة
البالد ،باعتبارهم فى النهاية جزءا من النظام).
�أكد التقرير �أي�ضا �أن واجب الق�ضاة هو تطبيق القوانني
ولو كانت جائرة ،و�أن ال�سبيل ملواجهتها هو ال�سعى لتعديلها
الجرائية فى �إطار النظام القائم).
(بالتاىل التم�سك بال�رشعية إ
كما �أن امل�شاركة �أف�ضل من حيث �إنها تك�شف املخالفات (فى
�إطار الكفاح �ضد �سيا�ساته) .وبو�ضوح �شديد :على الق�ضاة
مراعاة «مكانة وهيبة واخت�صا�ص ال�سلطتني أالخريني..
باعتبارهم جزءا من النظام» ،و�أن ي�صربوا حتى يقتنع النظام
نف�سه ب أ�ن االنتخابات النزيهة هى «الو�سيلة الوحيدة ملكافحة
الرهاب ومكافحة ال�سعى لتغيري النظام بالقوة» .وقد ذكر
إ
التقرير �أ�سبابا �أخرى ،ولكن رمبا يلفت النظر �أنه �أتى ب�سبب
�سيا�سى يك�شف عمق تقدير الق�ضاة حلرج موقفهم وحدوده فى
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ظل التوازنات ال�سيا�سية القائمة:
«الق�ضاء جمرد حكم بني ال�شعب وال�سلطة التنفيذية ،ومن هنا
ُنهى الق�ضاة عن اال�شتغال بال�سيا�سة .و�إذا كان �ضعف القوى
ال�شعبية فى بالدنا ،وا�ستيالء احلكومات على �سلطة الت�رشيع
قد فر�ض على الق�ضاة �أن يعربوا عن �أمانى �أمتهم ...ف إ�ن هذا
ال يعنى �أن يتجاوزوا التعبري بالقول �إىل �أفعال من � أش�نها �أن
جتعل الق�ضاة طرفا فى النزاعات الدائرة ،فال ي�صلحون للف�صل
فيها ،ويدفع بهم �إىل حم أ�ة ال�سيا�سة وتقلباتها».
ومعنى ذلك �أن معركة التوازن الد�ستورى بني ال�سلطات
وق�ضية نزاهة االنتخابات رهن ب أ�ن يك�سب ال�شعب نف�سه �أر�ضا
�أمام ال�سلطة .فالق�ضاة لي�سوا حكما مطلق اليد يحكم وفق
مبادئ جمردة للعدالة ،والق�ضاء ال يحكم فى ق�ضيته اخلا�صة
مبح�ض ر�أيه ،مطيحا بالقوانني القمعية با�سم مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات ،و�إمنا يحكم وفقا ألو�ضاع د�ستورية يقبلها ألنه جزء
منها ،ووفقا لقوانني يحددها ميزان القوى .وهكذا ميكن قراءة
هذه الفقرة على �أنها تقول فعال �إن «�ضعف القوى ال�شعبية»
�أمام النظام أالمنى دفع بالق�ضاة �إىل الرتاجع من ال�رشعية
الجرائية مبعناها املبا�رش� ..أى
الدميقراطية العامة �إىل ال�رشعية إ
االلتزام مبا يطلبه منهم الد�ستور والقوانني بو�ضعها احلاىل.
بناء على واقع �ضعف القوى الدميقراطية ،ن�ستطيع �أن
نالحظ ،ونفهم ،ملاذا مل يطالب الق�ضاة �أ�صال باحلدود الق�صوى
بالطار القانونى
ملطالبهم .فمن حيث املطالب املتعلقة إ
لتحقيق ف�صل فعال بني ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية ،وبالتاىل
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ا�ستقالل الق�ضاء والدميقراطية التى نادى بها الق�ضاة ..ف إ�ن
هذه الق�ضية ،حتى من الناحية الت�رشيعية البحتة� ،أو�سع بكثري
ال�رشاف على االنتخابات ،ألنها تتطلب �أ�صال
من م� أس�لة نزاهة إ
حرية �سيا�سية ،وحريات تنظيم عامة وا�سعة قبل �أية انتخابات،
مبا يتيح ت�شكيل جماعات �ضغط ،وقوى �سيا�سية م ؤ�هلة �أ�صال
خلو�ضها .فالقيود املفرو�ضة على خمتلف منظمات املجتمع
الدارة
املدنى ،بدءا من قانون أالحزاب ،ولي�س انتهاء بقانون إ
املحلية وقانون اجلمعيات وغريها ،تعوق ت�شكل املجال
ال�سيا�سى املناوئ للنظام اال�ستبدادى ،ناهيك عن �أو�ضاع
الد�ستور نف�سه.
ومن ناحية ا�ستقالل الق�ضاء ،بو�صفه �أحد �ضمانات
االنتخابات النزيهة ،و�أحد اجلوانب أال�سا�سية للف�صل بني
ال�سلطات ،ركز الق�ضاة فى مطالبهم على ما يتعلق بعملهم هم
فى الق�ضاء العادى ،ومل يت�ضمن م�رشوعهم ذاته لتعديل قانون
ال�سلطة الق�ضائية (فى  1991و� )2004إنهاء ح�صار النظام
ملدخالت وخمرجات النظام الق�ضائى من خالل �أو�ضاع النيابة
العامة و�رشطة تنفيذ أالحكام .فتجنبوا ،بن�ص التقرير امل�شار
�إليه حاال« ،احلديث عن توحيد جهات الق�ضاء �أو �إلغاء الق�ضاء
اال�ستثنائى �أو الف�صل بني �سلطة االتهام و�سلطة التحقيق
[املجموعتني فى يد النائب العام]� .أو حتى �إ�ضافة اجتهادات
جديدة للم�رشوع حول طريقة اختيار النائب العام� ،أو غري
ذلك ،حر�صا على الرتكيز على أالهداف التى حددتها اجلمعية
[العمومية غري العادية لنادى الق�ضاة]» .وهو ن�ص يدل على �أن
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هذه أالفكار طُ رحت بالفعل وا�س ُتبعدت ألنه ر ؤ�ى �أنها غري ممكنة
التحقيق ،و�أن املطالب املحدودة قد ميكن حتقيقها ،بال�ضبط
ألنها حتد من �سيطرة النظام ،ولكنها ال تع�صف بها متاما.
فوق ذلك ،ينعك�س �ضعف القوى الدميقراطية وت�شو�شها
هى نف�سها على ر ؤ�ية الق�ضاة للتغيري .فمن امل ؤ�كد �أن الق�ضاة،
مثلهم فى ذلك مثل معظم القوى ال�سيا�سية واخلطاب ال�سائد
فى املجتمع ب�شكل عام ،مل يطرحوا دفاعهم عن مطالبهم �أبدا
من منظور ليرباىل� :أى بناء على مبد أ� احرتام حقوق الفرد أ�و
املواطن أ�و الناخبني ،وهو أ
ال�سا�س املمكن للمناداة بالف�صل
الفعلى بني ال�سلطات ،بل ا�ستند دفاعهم �إىل �أفكار وطنية ،وعلى

ال�صعيد ال�شخ�صى دينية �أو �ضمريية ،تخ�ص حر�ص الق�ضاة
على �أن يدر�أوا عن �أنف�سهم �شبهة امل�شاركة فى التزوير� ،أو تخ�ص
كرامتهم ال�شخ�صية التى متتهن با�ستخدامهم فى الت�سرت عليه،
�أو االعتداء على اخت�صا�صهم.
وعلى كل حال ف إ�ن الق�ضاة ،كـ»مهنيني» (و�إن كانوا مهنيني
من طبيعة خا�صة ك�سلطة من �سلطات الدولة) لي�سوا بطبيعتهم
ثوريني ،بل لعلهم فى معظم �أنحاء العامل فئة اجتماعية تت�سم
بقدر كبري من املحافظة وامليل لال�ستقرار .و�إذا الحظنا �أن كثريا
من احلركات االحتجاجية امل�صاحبة حلركة الق�ضاة ،مثل حركة
�أ�ساتذة اجلامعات (حركة  9مار�س) ،واملهند�سني الدميقراطيني،
واملحامني ،وال�صحفيني ،و»�أدباء وفنانني من �أجل التغيري»،
الخ ،هم �أي�ضا ،باملعنى الوا�سع ،مهنيون ،ن�ستطيع �أن نفهم �أن
احلركة الدميقراطية القادرة على حتقيق ا�ستقالل الق�ضاء على
77

الن�سان والفرد ،ما زالت فى
�أ�سا�س مبادئ املواطنة وحقوق إ
بدايتها ،و�أن القوى أال�سا�سية التى قد ت�ستطيع �أن حتققها فى
امل�ستقبل مل تدخل بعد �إىل امليدان ال�سيا�سى .بل ميكن �أن نقول
�إن ت�ص ُّدر حركات املهنيني هذه للم�شهد ال�سيا�سى دليل على
بقاء قدر كبري من الفراغ ال�سيا�سى الذى �أن� أش�ه النظام احلاكم.
يظل ا�ستقالل الق�ضاء ،ب أ�و�سع قدر ممكن فى الظروف
الراهنة ،مطلبا �أ�سا�سيا لكل قوة دميقراطية ،ولكن أالفكار
املبالغة فى التفا ؤ�ل عن قدرة الق�ضاة بحركتهم ،من خالل
ناديهم ومن خالل من�صة املحكمة ،على حتقيق ا�ستقالل كامل
للق�ضاء باملعايري الدميقراطية الدولية بعيدة عن ال�صحة .من
كل �أنهار ما كُ تب فى ال�صحف اخرتت االقتبا�س التاىل لكاتب
غري �سيا�سى ،هو الروائى عالء أال�سوانى ،يو�ضح طبيعة هذه
الت�صورات التى �رسعان ما �أطاح بها امل�شهد ال�سيا�سى الراهن:
«�إن م�ستقبلنا جميعا بغري مبالغة مرهون مبوقف
الق�ضاة ،فلو �أنهم �أ�رصوا على ن�ضالهم النبيل من �أجل احلرية
والدميقراطية لن ي�ستطيع النظام �أن ي�ستمر فى �إذالل امل�رصيني
ونهبهم وقمعهم� ..إن الق�ضاة اليوم يقودون أالمة ويتحدثون
با�سم ال�شعب امل�رصى كله ..وواجبنا جميعا كم�رصيني �أن
نقف وراءهم ون ؤ�ازرهم بكل قوة ...يا ق�ضاة م�رص العظام،
م�رص تنتظركم ،م�رص العظيمة املهانة امل�ستباحة التى �أذلها
الل�صو�ص ...م�رص كلها تتطلع �إليكم فال تخذلوها».
يحث أال�سوانى الق�ضاة بهذا اخلطاب احلما�سى على �أن
ي�صبحوا قوة �سيا�سية تقود أالمة ،وهو مطلب �ضد طبيعتهم
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و�ضد طبيعة التوازن ال�سيا�سى الراهن .وباملقابل يحث
امل�رصيني على �أن يقفوا وقفة عملية خلف الق�ضاة ،برغم �أن
ه ؤ�الء املواطنني مل ينظموا �أنف�سهم بعد ب�شكل م�ستقل دفاعا عن
�أب�سط حقوقهم .واقع احلال كان على العك�س متاما من «�رشوط
الن�رص» هذه :فمعظم من �أيدوا حركة الق�ضاة ،من بيوتهم ،كانوا
يرحبون ب إ��رشاف الق�ضاة على االنتخابات من منظور �ضعفهم
هم وقلة حيلتهم �أمام أالمن ،النابعة من عدم تنظيمهم �أو عدم
كفاية قوتهم وتعبئتهم.
لقد كانوا ي أ�ملون فى �أن ي�ستطيع الق�ضاة ،مبا لهم من
نفوذ وهيبة ومكانة ،ظل النظام يدافع عنها على مدى العقود
أالخرية� ،أن يوقفوا التزوير ويت�صدوا لل�رشطة .فكان موقفهم
هذا فى حد ذاته دليال على �أن احلا�رض ال يتيح ،حتى فى �أقوى
�أحالمهم باحلرية� ،أكرث من مواجهة نفوذ بنفوذ م�ضاد� ،أى من
الطار الذى و�ضعته حركة ال�ضباط أالحرار لل�رصاع
داخل نف�س إ
ال�سيا�سى .فى التطبيق العملى حا�رصت قوات أالمن مقرات
االقرتاع ،وعجزت القوى ال�سيا�سية املعار�ضة عن فك احل�صار،
بينما جل�س الق�ضاة فى بع�ض مقراتهم االنتخابية ي�ستن�شقون
دخان القنابل امل�سيلة للدموع التى �ألقيت على املعار�ضني
املحيطني باملبانى التى حتتوى على �صناديق االقرتاع ،بل
تعر�ض بع�ض الق�ضاة لالعتداء ،وتلقى املعتدون حماية النيابة
العامة املعتادة ،فى ر�سالة وا�ضحة ت ؤ�كد �أنه «ال �صوت يعلو
فوق �صوت أالمن».
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�أيام الق�ضاة الرائعة فتحت نافذة للكالم عن احلرية..
و�أعطتنا �إ�شارة مهمة فحواها �أن الوقت قد حان للح�صول على
مكا�سب دميقراطية .ولكن رمبا كان الدر�س أالكرث �أهمية هو �أن
الق�ضاة لن ي�ستقلوا ،و�أننا لن نحظى بق�ضاء م�ستقل حقا ،بغري
حماكم ا�ستثنائية ،وبغري تدخل لوزير العدل فى �شئون الق�ضاء،
وبغري حتكم لل�سلطة التنفيذية فى مدخالت الق�ضاء العادى
وخمرجاته� ،أو حتى على ق�ضاء �أكرث كفاءة فى عمله و�أكرث
دميقراطية فى �أحكامه� ،إال فى �سياق تطور �سيا�سى طويل ،يقل�ص
املرجعية أالمنية للنظام .ومن نافلة القول �إن ذلك ي�ستحيل
�أن يحققه الق�ضاة وحدهم ،وال ي�ستطيع غريهم �أن يحققوه
با�ستعمال الكفاح القانونى مبفرده.
لي�ست هذه دعوة للي أ��س ،ولكن بيان بال�رشوط ال�رضورية
للحركة .بالعك�س� ،إننا ن�شهد آ
الن ارتفاع �أ�صوات احتجاج
مت�صاعدة من فئات اجتماعية عديدة دفاعا عن مطالب حياتهم
اليومية ،عمال و�سكان �أحياء مت�رضرين وغريهم ،ميار�سون
رمبا للمرة أالوىل منذ زمن بعيد جتربة التنظيم امل�ستقل ،الذى
يتيح لهم اختيار قياداتهم الطبيعية من بينهم .ه ؤ�الء ،وغريهم،
الذين �سي�ستطيعون بفعل أالر�ض التى يك�سبونها� ،أن يدعموا
بقوة ا�ستقالل الق�ضاء ودميقراطيته ،بدال من �أن ينتظروا من
الق�ضاة �أن يحرروهم .واليوم الذى ي�ستطيع كفاح امل�رصيني
الدميقراطى فيه �أن يحقق ا�ستقالل الق�ضاء� ،سيكون فى الوقت
نف�سه عالمة بداية نهاية «قوننة» ال�سيا�سة ،لي�س فقط ألن
الدميقراطية حتقق ف�صال فعاال بني ال�سلطات ،ولكن �أي�ضا ألن
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ال�رصاع ال�سيا�سى والفكرى �ستتوفر له �أدواته أال�صيلة التى
تعفيه من الدخول اال�ضطرارى �إىل �ساحات املحاكم.
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