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بهي  الدين ح�سن

إقليمية غري حكومية م�ستقلة تاأ�س�ست عام 1994. تهدف اإىل تعزيز  منظمة ا

ن�سان والدميقراطية، وحتليل ال�سعوبات التي تواجه  احرتام مبادئ حقوق الإ

ن�سان يف املنطقة العربية، ون�رش وترويج  تطبيق القانون الدويل حلقوق الإ

ن�سان، يلتزم املرك���ز يف ذلك بكاف���ة املواثيق والعهود  ثقاف���ة حق���وق الإ

مم املتحدة. ن�سان ال�سادرة عن الأ عالنات العاملية حلقوق الإ والإ

 ي�سع���ى املركز لتحقيق هذا اله���دف من خالل تطوير واق���رتاح ال�سيا�سات 

طراف  والبدائل الت�رشيعية والد�ستورية والعمل على ترويجها و�سط خمتلف الأ

وراق التحليلية،  املعنية، واإ�سدار الدرا�سات النظرية وامليدانية، والتقارير والأ

ن�سان، وا�ستخدام  والدوري���ات واملطبوعات املتخ�س�سة يف جمال حق���وق الإ

ن�سان يف املنطقة  ثارة ق�سايا حقوق الإ قليمية والوطنية لإ لي���ات الدولية والإ الآ

العربية، وتنظيم الدورات التعليمية وبناء القدرات وتنمية املعارف واملهارات 

ن�سان.  يف جمال الدميقراطية وحقوق الإ

مم  يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري يف املجل�س القت�سادي والجتماعي بالأ

ن�سان وال�سعوب، وع�سوية  فريقية حلقوق الإ املتحدة، و�سفة مراقب باللجنة الأ

ن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات  ورومتو�سطية حلقوق الإ ال�سبكة الأ

حول حرية التعبري )ايفيك�س(.
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مقدمة

الق�ضاة،  ا�ضتقالل  ق�ضية  انفجرت   ،2005 اأبريل  فى  فجاأة، 

و�ضمانات اإ�رشافهم على االنتخابات، وكاأمنا من العدم جاءت. 

عالمى وال�ضيا�ضى لت�ضبح حمل جدل  اقتحمت الق�ضية امل�ضهد االإ

وا�ضع، حمليا ودوليا، على مدى عامني تقريبا. والتفت حولها 

قوى �ضيا�ضية خمتلفة، و�ضدرت ب�ضاأنها ع�رشات البيانات، وُكتبت 

كرث من  الق�ضية الأ الق�ضاة و�ضدهم. وظلت  اآالف املقاالت، مع 

عالميني والُكتَّاب  عام تت�ضدر اهتمامات ال�ضا�ضة واملعلقني واالإ

ن، خ�ضو�ضا  ها تتفاعل حتى االآ وال�ضحفيني، وما زالت اأ�ضداوؤ

تتناول  التى  الد�ضتور  من   88 املادة  تعديل  عن  عالن  االإ مع 

املتزايد بني  العداء  االنتخابات، ومظاهر  الق�ضاء على  اإ�رشاف 

وزير العدل ونادى الق�ضاة.
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اأي�ضا حمفوفة بالغمو�ض  الق�ضة حتتاج اإىل رواية، ولكنها 

عند من مل تتح لهم فر�ضة متابعة ال�ضئون العامة فى ال�ضنوات 

خرية: االأ

- هل الق�ضاء م�ضتقل بحق اأم ال؟ وملاذا يطالب الق�ضاة 

باال�ضتقالل فى هذا التوقيت بالذات؟ ملاذا اأ�ضبح اأنا�ض 

حمافظون وحمرتفون كالق�ضاة ثائرين؟ 

- ما هى مطالبهم؟ وهل هى م�رشوعة؟ واإىل اأين امل�ضري؟ 

ماذا ينوى النظام احلاكم اأن يفعل بهم؟ وملاذا مل ينكل بهم؟

- هل لهذه احلركة �ضوابق؟ وملاذا اأثارت ده�ضة العامل؟ ملاذا 

انق�ضمت �ضفوف الق�ضاة اأثناء ال�رشاع؟ 

البع�ض؟ ملاذا  الكثريون لهم، وملاذا حتفظ  - ملاذا حتم�ض 

احت�ضدت قوى �ضيا�ضية كثرية للدفاع عن حركتهم؟ 

مال التى ن�ضتطيع  - باأى معنى نوؤيد مطالبهم؟ وما هى االآ

مال التى تعترب  اأن نعلقها على حركتهم؟ وباملقابل، ما هى االآ

جمرد اأوهام؟ وملاذا ف�ضلت احلركة فى النهاية فى جذب تاأييد 

املاليني ودعمهم لها؟

�ضئلة التى �ضيحاول هذا الكتيب اأن يجيب عنها. هذه بع�س االأ
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هل الق�ضاة انتهازيون 

مريكى  ا�ضتغلوا فر�ضة ال�ضغط االأ

واأزمة انتخابات عام 2005؟

قدمية،  ا�ضتقاللهم  اأجل  من  الق�ضاة  معركة  �ضحيحا؛  لي�ض 

طولها ن�ضف قرن تقريبا. فقط كانت، عدا حلظات قليلة، معركة 

مكتومة، تدور فى الكوالي�ض بني النظام احلاكم وبني الق�ضاة، 

فى  الق�ضاة  نادى  انتخابات  فى  املعلنة  انعكا�ضاتها  تنح�رش 

حوال.  معظم االأ

نادى الق�ضاة جمرد ناٍد اجتماعى، فهو لي�ض نقابة للق�ضاة، 

ولكنه مع ذلك يوفر لهم بع�ض اخلدمات. وهو ال ميثلهم ر�ضميا، 

على، ولكن الئحة  ن الق�ضاة ميثلهم ر�ضميا جمل�ض الق�ضاء االأ الأ

ا�ضتقالل  على  احلفاظ  فى  واجبه  على  ذلك  مع  تن�ض  النادى 

هم اأنه ال�ضكل الوحيد املتاح لتجمعهم وت�ضامنهم  الق�ضاء. واالأ
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نه ي�ضم 90% من الق�ضاة، واأع�ضاء  ب�ضاأن اأية ق�ضية تخ�ضهم، الأ

واملحكمة  الدولة  جمل�ض  ق�ضاة  ي�ضم  )فال  العامة  النيابة 

قدم  على  النادى  فى  كاأع�ضاء  وي�ضمهم  العليا(،  الد�ضتورية 

ت�ضكيل  اأن  كما  واملن�ضب،  ال�ضن  عن  النظر  بغ�ض  امل�ضاواة، 

جمل�ض اإدارة النادى نف�ضه ميثل جميع اأجيالهم، اأ�ضف اإىل ذلك 

ن  الأ نظًرا  بالفعل،  م�ضتقل  وهو  اإجبارية.  لي�ضت  ع�ضويته  اأن 

اجلهود التى بذلتها ال�ضلطة، وبع�ض الق�ضاة ف�ضلت فى اأن جتعل 

منه جمرد جمعية اأهلية تابعة لوزارة ال�ضئون االجتماعية؛ ملا 

ي�ضكله ذلك من اعتداء على مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، الذى تعلنه 

على  ال�رشاع  وانتهى  بالفعل،  متحققا  يكون  اأن  دون  ال�ضلطة 

ا�ضتقالل النادى بقرار �ضادر من جمعيته العمومية فى 2004 

للق�ضاء.  على  االأ املجل�ض  كانت  ولو  جهة  باأية  اإحلاقه  برف�ض 

ومع ذلك، يعتمد النادى ماليا، جزئيا، على اأموال يتلقاها من 

وزارة العدل، التى مل تتوان موؤخرا عن ا�ضتخدام هذا ال�ضالح كما 

�ضرنى. 

نتائج  كانت  والرمزية،  الفعلية  النادى  اأهمية  وب�ضبب 

للتبعية  رف�ضهم  اأو  الق�ضاة  قبول  مدى  على  موؤ�رشا  انتخاباته 

لل�ضلطة التنفيذية، املكونة، وفقا للد�ضتور، من رئي�ض اجلمهورية، 

اأجل  ال�رشاع من  بالذات م�رشح  النادى  ولهذا كان  واحلكومة. 

ا�ضتقالل الق�ضاء منذ زمن بعيد.
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احلاكم  النظام  بني  وىل  االأ هى  اجلديدة  زمة  االأ لي�ضت 

والنادى. ففى عام 1963 مت حل جمل�ض اإدارة النادى لرف�ضه 

ما  قبل   ،1967 عام  وفى  الق�ضائية.  لل�ضلطة  قانون  م�رشوع 

دماج الق�ضاء  �ُضمى »النك�ضة«، وبعدها، �ضعى النظام احلاكم الإ

اآنذاك،  احلاكم  النظام  حزب  العربى«،  اال�ضرتاكى  »االحتاد  فى 
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دخول  اإن  النظام  رجال  وقال  احلاىل.  الوطنى  احلزب  و�ضلف 

وال  ال�ضلطات،  بني  الف�ضل  مي�ض  ال  اال�ضرتاكى  االحتاد  الق�ضاة 

ا�ضتغاال بال�ضيا�ضة  التنفيذية، وال يعترب  لل�ضلطة  يعنى تبعيتهم 

ن  الأ الق�ضاء(،  حياد  على  حفاظا  عليهم  حمظور  اأمر  )وهو 

االحتاد اال�ضرتاكى، فيما قالوا، هو حتالف وطنى لقوى ال�ضعب 

العامل، ولي�ض حزبا. وبالفعل اأقام االحتاد اال�ضرتاكى خلية من 

املوالني له بني الق�ضاة، واأعد منها ومن اأن�ضارها قائمة لتدخل 

انتخابات النادى فى مواجهة الق�ضاة امل�ضتقلني.

جمع  فى  جنحوا  بيانا،  الق�ضاة  بع�ض  اأ�ضدر  هذا  على  ردا 

اأغلبية الق�ضاة حوله، جاء فيه اأن �ضالبة اجلبهة الداخلية فى 

�رشائيلى، بعد هزمية 1967، تقت�ضى:  مواجهة االحتالل االإ

قبل  ما  اأو�ضاع  ا�ضطنعتها  التى  املعوقات  جميع  »اإزالة 

ن�ضان  ن االإ النك�ضة ]اأى الهزمية[ اأمام حرية املواطنني، وذلك الأ

الق�ضاة  مطالبة  تت�ضمن  ]الذى  امليثاق  يقول  ما  – على  احلر 

اأ�ضا�ض  هو  بحذافريه[  به  ميان  االإ اال�ضرتاكى  االحتاد  بدخول 

الذى  ال�رشعية  مبداأ  بتاأكيد  اإال  ذلك  يكون  وال  احلر...  املجتمع 

املواطنني،  جلميع  احلريات  كفالة  وىل  االأ الدرجة  فى  يعنى 

و�ضيادة القانون على احلكام واملحكومني على �ضواء«.

وم�ضى البيان مطالبا با�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية، الذى يعد 

اأبرز اأ�ضول ا�ضتقالله »البعد... عن جميع التنظيمات ال�ضيا�ضية«، 

لرجال  نف�ضها  الق�ضائية  واحل�ضانة  ال�ضمانات  توفري  وكذلك 

النيابة العامة باعتبارهم من رجال ال�ضلطة الق�ضائية. 
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املطالب  وهذه  ية  الروؤ هذه  عن  املعربة  القائمة  اكت�ضحت 

رئي�ض  ف�ضارع   ،1968 عام  النادى  اإدارة  جمل�ض  انتخابات 

اجلمهورية )عبد النا�رش اآنذاك( باإ�ضدار اأربعة قرارات جمهورية 

 ،1969 مة، فى يناير  االأ اأى بغري عر�ض على جمل�ض  بقوانني، 

اأ�ضفرت عن طرد حواىل 90 قا�ضيا من منا�ضبهم، مطيحا مببداأ 

مبذبحة  الحقا  احلدث  هذا  وُعرف  للعزل.  الق�ضاة  قابلية  عدم 

الق�ضاء.



��

اإىل حني.  ولكن  النادى..  ال�ضلطة على  �ضيطر رجال  بالطبع 

�رشاع  ن�ضب   ،1970 �ضبتمرب  فى  النا�رش  عبد  وفاة  فبعد 

ال�ضادات، وكبار معاونيه فى  اأنور  التاىل،  الرئي�ض  داخلى بني 

التى  ا�ضتقاالتهم  قدموا  اأن  بعد  انت�ضاره،  عن  اأ�ضفر  ال�ضلطة، 

�ضارع بقبولها، واإلقاء القب�ض عليهم، وحماكمتهم اأمام حمكمة 

ا�ضتثنائية. وقد اأقنع حممد ح�ضنني هيكل الرئي�ض ال�ضادات باأن 

�ضطوة  املواطن من  القانون وحترير  الدميقراطية ودولة  يجعل 

مايو  فى  ُح�ضمت  التى  املعركة  هذه  �ضعار  منية  االأ جهزة  االأ

1971 )واأ�ضماها الطرف املنت�رش »ثورة الت�ضحيح«(. فى هذا 

يتيح  بقانون  قرارا   1971 اأكتوبر  فى  ال�ضادات  اأ�ضدر  طار  االإ

 ،1973 يونيه  فى  ولكن  املف�ضولني.  الق�ضاة  بع�ض  اإعادة  له 

مل  الذين  املف�ضولني  اأحد  الرفاعى،  يحيى  امل�ضت�ضار  ا�ضتطاع 

اإ�ضدار  اإىل  معقدة  مبناورة  ال�ضادات  الرئي�ض  يدفع  اأن  يعادوا، 

قانون عن طريق جمل�ض ال�ضعب يعيد جميع الق�ضاة املف�ضولني 

اإىل وظائفهم.

رفع النظام �ضعار ال�رشعية القانونية والد�ضتورية بديال ملا 

خا�ضعة  الدولة  ت�ضبح  اأن  يعنى  مبا  الثورية،  ال�رشعية  اأ�ضماه 

للقانون. وبناء عليه وا�ضل الق�ضاة �ضغوطهم، التى اأ�ضفرت فى 

1984، كحل  الق�ضائية فى  لل�ضلطة  النهاية عن �ضدور قانون 

ا�ضتقاللهم، وت�ضور احلكومة،  ب�ضاأن  الق�ضاة  و�ضط بني مطالب 

ال�ضالحية  منقو�ض  اأتى  ولكنه  على،  االأ الق�ضاء  جمل�ض  فاأقيم 

)و�ضرنى م�ضاكل القانون احلاىل الحقا(، كما خال هذا املجل�ض 

على نف�ضه من عنا�رش منتخبة من الق�ضاة، لتقت�رش ع�ضويته  االأ
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النق�ض،  حمكمة  رئي�ض  مثل  معينة،  منا�ضب  �ضاغلى  على 

القانون  ولكن  اجلمهورية(.  رئي�ض  يعينه  )الذى  العام  والنائب 

اأ�ضفى احل�ضانة الق�ضائية على النائب العام، واأع�ضاء النيابة 

العامة عدا معاونى النيابة. 

خري(،  ول )واالأ وفى عام 1986 عقد الق�ضاة موؤمتر العدالة االأ

متكاملة  ية  روؤ الق�ضاة  طرح  وفيه  مبارك.  الرئي�ض  وح�رشه 

�رشاف  االإ حتقيق  �ضمانات  �ضملت  القانون،  �ضيادة  لتحقيق 

ا�ضتقالل  وحتقيق  النيابية،  االنتخابات  على  للق�ضاة  الكامل 

نها تعطل اأحكام القانون التى  الق�ضاء، واإنهاء حالة الطوارئ، الأ

ول« هو  حتمى حريات املواطن. رمبا لهذا كان هذا املوؤمتر »االأ

خري. االأ

بعد ذلك اأعد الق�ضاة م�رشوع قانون لل�ضلطة الق�ضائية، يحقق 

جانبا كبريا من ا�ضتقالل الق�ضاء )واحلق يقال اإنه ال يحقق كل 

ح�ضل  واقعيني(.  يكونوا  اأن  حاولوا  الق�ضاة  اأن  اأى  مطالبهم، 

فى  الق�ضاة  لنادى  العمومية  اجلمعية  موافقة  على  امل�رشوع 

مذكرة  رفعوا  كما   ،2004 فى  تعديالت  عليه  واأدخلوا   ،1991

لرئي�ض اجلمهورية ب�ضاأن �ضمانات اإ�رشاف الق�ضاة الكامل على 

بني  املفاو�ضات  دهاليز  فى  وراق  االأ هذه  وظلت  االنتخابات. 

النادى وال�ضلطة التنفيذية، ممثلة فى وزير العدل، اأو مو�ضوعة 

فى اأحد اأدراجه، دون اأن ي�ضمع الراأى العام عنها �ضيئا، ودون اأن 

يتزحزح النظام بو�ضة واحدة، اأو يبدى اأية عالمة على اجلدية 

فى تناول مطالب الق�ضاة.
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ابنة  هى  وال  فراغ،  من  اإذن  الق�ضاة  احتجاجات  تاأت  مل 

مريكى، اأو اأزمة االنتخابات، بل هى ق�ضية نابعة من  التدخل االأ

و�ضع الق�ضاء، وم�ضكالته داخل نظام احلكم القائم. ولكن قبل 

اأن نتناول طبيعة هذه امل�ضكالت، اأال يجدر اأن نت�ضاءل اأوال:



��

ما معنى ا�ضتقالل الق�ضاء اأ�ضال؟

يكن  مل  وبالتاىل  مطلقة،  اأبدا  �ضلطتهم  تكن  مل  الق�ضاة 

احلكم،  نظام  من  جزء  دائما  الق�ضاء  اأي�ضا.  مطلقا  ا�ضتقاللهم 

ووظيفته فى كل العهود والنظم، القدمية واحلديثة، الدميقراطية 

العبارة  هنا  ومن  احلكم.  موؤ�ض�ضات  دعم  الدميقراطية،  وغري 

ال�ضهرية »العدل اأ�ضا�ض امللك«. حني كان العامل ع�ضائر وقبائل، 

اأعراف وتقاليد،  الدم، على  العالقات مبنية على �ضالت  كانت 

متار�ضها اجلماعة ككل، ال على قوانني مكتوبة، ويتوىل �ضيوخ 

القبائل والع�ضائر الف�ضل فى اخلالفات، باحلكمة، فال ق�ضاء بال 

قانون. 

ثم ن�ضاأت الدول الكبرية، واأ�ضبح احلاكم يحكم عددا كبريا من 
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القرى والع�ضائر واملدن، ومل تعد توجد �ضلة مبا�رشة بينه وبني 

املحلية  الكبرية  بالعائالت  وا�ضتعان  موظفني،  فعني  رعاياه، 

فى اأرجاء مملكته، واأ�ضبحت الدولة فى حاجة اإىل تطبيق قواعد 

مور التى تهم هذا النوع اجلديد  واحدة فى جميع اأنحائها فى االأ

من احلكم املركزى. ولكى تثبت ال�ضلطة املركزية اأقدامها كان 

فى  الف�ضل  واملوظفني  تباع  االأ هوؤالء  لبع�ض  توكل  اأن  عليها 

العرف،  فراد وفقا لقواعد معينة، م�ضتمدة عادة من  االأ نزاعات 

وحلفائها.  املركزية  الدولة  �ضلطة  توطيد  ل�ضالح  تعديلها  مع 

لهة،  وهكذا كان على اأعتى امللكيات امل�ضتبدة، وحتى امللوك االآ

فى م�رش الفرعونية اأو غريها، اأن توِجد نظاما معينا للف�ضل فى 

فراد، بقواعد معلومة، مبعنى اأن يعرف النا�ض العقوبة  نزاعات االأ

�ضلفا لريتدعوا عن الفعل، واأن يكون مطبقو القانون حمايدين -

مكان- بني املتقا�ضني. لذلك اأ�ضدر احلكام القوانني منذ  بقدر االإ

ال�ضخ�ضية.  اإىل ما وراء عالقاتهم  قدمي الزمان، لتمتد �ضلطتهم 

عام  )حواىل  حمورابى  ت�رشيعات  منها  و�ضلنا  ما  اأقدم  ولعل 

1700 قبل امليالد، ن�ضبة حلاكم بابل »حمورابى«(. اإذن القانون 

والقا�ضى الذى يطبقه، ظاهرتان من ظواهر ت�ضكل الدولة. ولكن 

حيث  القوانني،  بع�ض  تطبيق  على  القا�ضى  دور  يقت�رش  عادة 

اأن التنازع على احلكم، وكل ما مي�ض احلكم  جرى العرف على 

باخلطر، لي�ض من �ضاأن الق�ضاة.

مذاهب  اإىل  ينتمون  الق�ضاة  كان  �ضالمى  االإ الع�رش  فى 

فقهية خمتلفة، وكانوا يحكمون وفقا لها فى الق�ضايا، ولكنهم 

وامللوك  وال�ضالطني  مراء  فاالأ متاما،  م�ضتقلني  يكونوا  مل 
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واخللفاء كانوا يعزلون الق�ضاة، ويولونهم منا�ضبهم، خ�ضو�ضا 

املنا�ضب الكربى. كما كانوا ميلكون توقيع عقوبات على النا�ض 

التى  ال�ضيا�ضية  مور  االأ فى  وخا�ضة  الق�ضاء،  اإىل  جلوء  بغري 

مت�ض الدولة، مثل حب�ض وقتل املعار�ضني، ومثل القوانني التى 

تنظم احلكم، فن�ضاأ االزدواج بني القانون وال�رشيعة. ومن اأمثلة 

القوانني املوازية لل�رشيعة قانونامة م�رش، الذى اأ�ضدره اإبراهيم 

عظم )اأى رئي�ض وزراء الدولة العثمانية(، الذى  با�ضا، ال�ضدر االأ

فيها،  الرئي�ضية  واملنا�ضب  م�رش،  والية  فى  احلكم  نظام  حدد 

واخت�ضا�ض كل من�ضب، وخم�ض�ضاته املالية، الخ، وهى كلها 

من  بل  الق�ضاة،  اخت�ضا�ض  من  ب�ضاأنها  التنازع  يكن  مل  اأمور 

بال�رشاع  حُت�ضم  اأو  ميثله،  الذى  والواىل  ال�ضلطان  اخت�ضا�ض 

امل�ضلح بني املتنازعني. 

العثمانى  م�رش  واىل  مع  احلديثة  الدولة  ن�ضاأت  م�رش  فى 

حممد علي، الذى حكم من 1805 اإىل 1848، وتو�ضعت با�ضتمرار 

حوال دولة تتدخل فى  منذ ذلك احلني. الدولة احلديثة فى كل االأ

وت�ضجل  هوية،  بطاقات  لهم  فت�ضدر  �ضكانها،  اأمور  من  كثري 

غرا�ض خمتلفة، وجتندهم فى  اأ�ضماءهم فى ع�رشات ال�ضجالت الأ

وخمتلف  واإ�ضكانهم  و�ضحتهم  تعليمهم  على  وت�رشف  اجلي�ض، 

مرافقهم، وقد تتدخل ب�ضدة فى الن�ضاط االقت�ضادى، بل وتنظم 

خرى من حياتهم. وبالتاىل فاإنها  املرور وع�رشات اجلوانب االأ

ت�ضدر ع�رشات اللوائح لتحكم عمل موظفيها املتزايدين، وتدخل 

بني  اخلالفات  عن  ف�ضال  رعاياها،  مع  اخلالفات  ماليني  فى 

جرمية،  وكل  تعاقد،  كل  اإىل  �ضلطانها  متد  اأنها  كما  موظفيها، 
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والقبلية،  والقروية،  العرفية،  املجال�ض  اخت�ضا�ضات  منتزعة 

واحلرفية، وحتتم الك�ضف الطبى على املوتى، الخ. هذا كله يعنى 

ال�رشيعة،  حتكمه  كانت  الذى  املجال  فى  القانون  يتدخل  اأن 

كان  الذى  احلكم،  الهائل ملا يخ�ض جمال  االت�ضاع  ف�ضال عن 

فى  مكتوبة  القوانني  ت�ضبح  واأن  ال�رشيعة،  عن  اأ�ضال  منف�ضال 

ن�ضو�ض مف�ضلة، ال معتمدة على �رشوح فقهية. هذا كله يجعل 

مي�ض  اأ�ضبح  اأن  بعد  بالقانون،  متزايد  ب�ضكل  يهتمون  ال�ضكان 

حياتهم ب�ضكل يومى. 

هى  دارية  االإ اجلهات  كانت  ع�رش  التا�ضع  القرن  معظم  فى 

التحقيقات  جترى  كانت  فال�رشطة  الدولة،  قانون  تطبق  التى 

ق�ضائى،  اخت�ضا�ض  لها  اإدارية  ملجال�ض  وترفعها  �ضا�ضية،  االأ

لي�ضدق  للخديوى  اأحكامه  يرفع  الذى  حكام،  االأ اأعالها جمل�ض 

»املحاكم  ت�ضكلت  حتى  كذلك  الو�ضع  ا�ضتمر  يغريها.  اأو  عليها 

هلية« فى 1883، لتنف�ضل ال�ضلطة الق�ضائية الوا�ضعة للدولة  االأ

الق�ضاة عن  للحاكم، وينف�ضل  املبا�رشة  ال�ضلطة  ول مرة عن  الأ

دارة.  رجال االإ

اأيا كانت مثالبها،   ،1919 كانت النخبة احلزبية بعد ثورة 

من  يتجزاأ  ال  جزءا  �ضلطاته  وتدعيم  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  تعترب 

احلديثة  الدولة  قوة  يعزز  نه  الأ احلديثة،  الدولة  تدعيم  م�رشوع 

)راجع  العرفية  وثقافاته  التقليدى،  املجتمع  ح�ضاب  على 

رياف  االأ القانون احلديث فى  تهكم توفيق احلكيم على تطبيق 

فالق�ضاء  رياف«(.  االأ فى  نائب  »يوميات  ال�ضهرية  رائعته  فى 

النيابية  املجال�ض  ت�رشيعات  اأ�ضا�ضية جلعل  اأداة  املركزى كان 
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من  يتجزاأ  ال  جزء  الق�ضاء  ا�ضتقالل  اأن  كما  البالد.  فى  نافذة 

التى كانت تعنى عمليا احلد من  ال�ضلطات،  الف�ضل بني  ق�ضية 

ال�ضيا�ضى  املجال  يو�ضع  مبا  الربملان،  ل�ضالح  امللك  �ضلطات 

بعد  تباعا  ت�ضدر  �ضا�ضية  االأ القوانني  اأخذت  وهكذا  واحلزبى. 

لل�ضلطة  قانون  ف�ضدر   ،1936 معاهدة  ا�ضتقالل م�رش مبوجب 

الق�ضائية كفل ا�ضتقاللها عن ال�ضلطة التنفيذية، و�ضدر القانون 

املدنى، وقانون العقوبات وغريهما. كما اأن�ضئ »جمل�ض الدولة« 

دارية بني ال�ضكان واحلكومة. وفى  لكى يف�ضل فى املنازعات االإ

النيابة على توجيه االتهام،  1951 �ضدر قانون يق�رش �ضلطة 

تقرتب  م�رش  كانت  حتقيق.  قا�ضى  يد  فى  التحقيق  ويجعل 

اأى  الق�ضاء،  ال�ضتقالل  الدولية  املعايري  من   ،1952 قبل  اإذن، 

والدولة  ال�ضلطات،  ف�ضل  يعزز  الذى  الن�ضبى  اال�ضتقالل  ذلك 

من  ال�ضائدة  النخب  بني  ال�رشاع  على  تقوم  التى  الدميقراطية 

مالك اأر�ض، وم�ضتثمرين، ومتعلمني. فال�ضلطة الق�ضائية تدعم 

هذا  من  امل�ضتفيدة  والقوى  وبرملانها  احلديثة،  الدولة  �ضلطة 

النظام )فى الدول الدميقراطية(.

وهكذا نالحظ اأن »ا�ضتقالل الق�ضاء«، مثله مثل »الف�ضل بني 

فالقا�ضى  احلرفى.  مبعناه  يوؤخذ  اأال  يجب  م�ضطلح  ال�ضلطات« 

مبجرد  يحكم  ال  فهو  م�ضتقال.  لي�ض  كله  العامل  فى  احلديث 

�ضمريه، ولكن وفقا للقانون. فمثال اإذا و�ضع القانون عقوبات 

على  بغريها  يحكم  اأن  له  يجوز  فال  معينة،  جلرمية  معينة 

املدانني. والق�ضاة لي�ض من �ضلطتهم اأن ي�رشعوا، ولي�ض لهم اأن 

يبدلوا القوانني اإذا حكموا بعدم اتفاقها مع الد�ضتور، واإمنا تلغى 
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اأن  ال�ضادر دون  القانون  الد�ضتورية، وما فى حكمها  املحاكم 

اأن  الت�رشيعية  ال�ضلطة  ومتلك  بديال.  قانونا  ت�ضع  اأن  لها  يحق 

تبدل قانونا اإذا وجدت اأن تطبيقه له اآثار �ضيا�ضية اأو اجتماعية 

ما  تبيح  اأو  تخففها،  اأو  عقوبة  ت�ضدد  اأن  اأو  فيها،  مرغوب  غري 

منذ  الهولندى  الربملان  اأباح  )مثال  العك�ض  اأو  حمظورا،  كان 

�رشرا  اأخف  اأنه  اأ�ضا�ض  على  احل�ضي�ض،  وتدخني  جتارة  �ضنوات 

جراءات التى تتبعها املحاكم  خرى(، اأو تغري االإ من املخدرات االأ

فى نظر الق�ضايا، اأو و�ضائل اإثبات املدعى لدعواه، وهكذا. 

وهكذا يكون معنى ا�ضتقالل الق�ضاء فى املجتمع الدميقراطى 

اأية �ضلطة  احلديث هو عدم قابلية الق�ضاة للعزل، وحظر تدخل 

اأن  ال�ضمانات  اأن ي�ضتطيعوا بهذه  الداخلى، بهدف  فى نظامهم 

ن:  فراد. واالآ يطبقوا اإرادة الدولة بالعدل على االأ
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ماذا عن و�ضع الق�ضاء احلاىل؟ 

هل هم م�ضتقلون فى عملهم بالفعل؟

اأمام املواطن غري املتابع لل�ضاأن العام، يبدو الق�ضاء جزءا من 

ال�ضلطة. فالق�ضاة لهم هيبة و�ضطوة ونفوذ، وفى بع�ض احلاالت 

يركب  اأن  اأراد  الذى  القا�ضى  ذلك  )مثل  ا�ضتخدامه  ي�ضيئون  قد 

نفاق فى كابينة ال�ضائق وتعدى عليه(. كما اأن احلكومة  مرتو االأ

ال تتدخل ب�ضكل مبا�رش اأبدا فى نظر الدعوى فى الق�ضاء العادى، 

املدنى واجلنائى، ولي�ض لها اأن ت�ضدر اأوامر للق�ضاة مبا يجب 

اأن يكون عليه حكمهم، وال ت�ضتطيع اأن تلغى اأحكامهم. فوق ذلك 

الق�ضاة فى م�رش غري قابلني للعزل. اأي�ضا النظام احلاكم حري�ض 

على ا�ضرت�ضاء الق�ضاة، بتوفري ا�ضرتاحات وعالج وزيادات فى 

الرواتب والنقل على نفقة الدولة، وغري ذلك من املزايا املالية. 
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كما يعمل النظام با�ضتمرار على حماية املجال الق�ضائى من اأى 

عالم، مبا فى ذلك حاالت الف�ضاد املحققة  م�ضا�ض فى و�ضائل االإ

التى اأدت ل�ضجن بع�ض الق�ضاة )ولعلنا نتذكر ما حدث لفاروق 

تناول  حني  مهني  ا�ضتجواب  من  وال�ضحفى،  ال�ضاعر  �ضو�ضة، 

اأع�ضاء النيابة العامة، الذين  فى مقال له املحاباة فى تعيني 

ي�ضبحون، فى اأغلبهم، ق�ضاة بعد ذلك(. 

اأن  فى  الق�ضاة،  ا�ضرت�ضاء  فى  الطريقة  بهذه  النظام،  ياأمل 

يجعلهم حري�ضني على مر�ضاته ، فال ي�ضتعملوا ح�ضانتهم فى 

ولكن  و2006.   2005 عامى  فى  حدث  كما  النظام،  مواجهة 

ن موقع الق�ضاء  ملاذا يهتم النظام باإر�ضائهم اأ�ضال؟ بالطبع الأ

بعملها  املوؤ�ض�ضة  هذه  فقيام  بالغة.  بح�ضا�ضية  يتميز  بالذات 

كما  ع�ضائها،  الأ واحل�ضانة  اال�ضتقالل  من  كبريا  قدرا  يتطلب 

فاإذا  م�ضتحيال.  �ضدهم  املبا�رش  القمع  ا�ضتخدام  جتعل  راأينا، 

 ،1952 يوليو  منذ  البالد  حتكم  التى  هى  من  االأ اأجهزة  كانت 

اأن ُيعهد  ال�ضلطة نف�ضها  فاإن من �ضميم متطلبات ا�ضتقرار هذه 

اأال  اأى  اخل�ضوم،  بني  حمايدة  جهة  اإىل  الق�ضايا  فى  بالف�ضل 

فى  معينة  اأحكام  �ضدار  الإ �ضغوطا  اأو  اأوامر  الق�ضاة  يتلقى 

�رشورى  الق�ضاء  ا�ضتقالل  من  قدرا  فاإن  ذلك  فوق  الق�ضايا. 

خرى، حني حتتج،  حلفظ ماء وجه النظام فى مواجهة الدول االأ

م�رش  فى  املقيمني  رعاياها  اأحد  بحق  �ضدر  حكم  على  مثال، 

)تذكر مثال تاأكيد النظام امل�ضتمر على اأن احلكم �ضد اأمين نور 

�ضادر عن ق�ضاة م�ضتقلني ولي�ضت له طبيعة �ضيا�ضية(. نادرا ما 

ال  اأي�ضا  املعار�ضني  من  وكثري  االدعاءات،  هذه  العامل  ي�ضدق 
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ي�ضدقونها فى �ضاأن الق�ضايا ال�ضيا�ضية. ولكن الق�ضاة كما راأينا 

عدم  من  �ضكواهم  عن  خرية  االأ ال�ضنوات  فى  باأنف�ضهم  اأف�ضحوا 

ا�ضتقالل الق�ضاء. ولكن.. اأين يكمن انتقا�ض ا�ضتقالل الق�ضاء؟

حرار اإىل  يكمن اأ�ضل الق�ضية فيما اأدخله �ضعود ال�ضباط االأ

ال�ضلطة  و�ضع  على  جوهرية  تغيريات  من   1952 فى  ال�ضلطة 

الق�ضائية. فقد انتهى الف�ضل بني ال�ضلطتني التنفيذية والت�رشيعية، 

حيث بلغت مدد انعقاد الربملان حتى مار�ض 1964 اثنا ع�رش 

�ضهرا، اأى �ضنة واحدة فى حواىل 12 �ضنة. ومعنى حيازة ال�ضباط 

الق�ضائية  ال�ضلطة  ت�ضبح  اأن  والتنفيذية،  الت�رشيعية  لل�ضلطتني 

جيبا معزوال يطبق القوانني التى ي�ضدرها نظام احلكم اجلديد، 

مبعزل عن اأية �ضلطة منتخبة، ثم عن طريق التحكم فى ت�ضكيل 

من  بدءا  بانتظام  قائمة  اأ�ضبحت  عندما  الت�رشيعية  ال�ضلطة 

1964، �ضواء بفر�ض قيود على الرت�ضيح، اأو بالتدخل بالتزوير، 

توبي�ضات  االأ )تذكر  الناخبني  على  دارى  االإ النفوذ  ممار�ضة  اأو 

احلكومية التى جلبت املوظفني من اأماكن عملهم لالنتخابات 

الرئا�ضية، مثال(، اأو دعم �ضلطات الدولة ملر�ضحى احلزب احلاكم 

�ضواتهم.  ماديا بتمكينهم من اأداء خدمات لل�ضكان كمقابل الأ

ها  اإلغاوؤ )اأو  الت�رشيعية  ال�ضلطة  ت�ضكيل  فى  التحكم  ويوؤدى 

اأ�ضال( اإىل التحكم فى اإ�ضدار القوانني، ومن بني هذه القوانني 

تلك املتعلقة بتنظيم ال�ضلطة الق�ضائية نف�ضها. وقد اأ�ضدر النظام 

على  لل�ضيطرة  القوانني  من  متكاملة  جمموعة  بالفعل  احلاكم 

الق�ضاء العادى، �ضواء باحلد من نطاق �ضلطاته )باإقامة حماكم 

التنفيذية  ال�ضلطة  �رشاف  الإ نف�ضه  هو  باإخ�ضاعه  اأو  ا�ضتثنائية( 
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الق�ضايا  من  مدخالته  فى  بالتحكم  اأو  العدل،  وزير  فى  ممثلة 

)بتو�ضيع �ضلطة النائب العام واأعوانه وف�ضل جهاز النيابة عن 

حكام  االأ حكام )بالتحكم فى تنفيذ  االأ الق�ضاء( وخمرجاته من 

من عدمه(، وتدخالت اأخرى، بدءا من عيوب الت�رشيعات، وحتى 

اأداة  جمرد  املحاكم  يجعل  كله  هذا  الدائمة.  الطوارئ  حالة 

ت�ضتعمل ب�ضكل انتقائى فى حدود معينة، بحيث تف�ضح املجال 

من العام وال�ضيا�ضى غري القانونية التى �ضنناق�ض  لهيمنة اأدوات االأ

ن نظرة �رشيعة على هذه اجلوانب. و�ضعها الحقا. و�ضنلقى االآ
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املحاكم اال�ضتثنائية

حماكم  اإن�ضاء  اإىل   1952 يوليو  منذ  احلاكم  النظام  جلاأ 

خا�ضة، يتوىل رجاله الف�ضل فيها،جال�ضني على مقاعد الق�ضاة، 

مثل »حمكمة الغدر«، و«حمكمة الثورة«. كما مت تو�ضيع جمال 

واأن�ضئت  اأمامه.  املدنيني  حماكمة  ليتيح  الع�ضكرى،  الق�ضاء 

طوارئ«  الدولة  اأمن  »حمكمة  مثل  اأخرى  خا�ضة  حماكم 

هذه  كل  من  والغر�ض  حزاب«.  االأ و«حمكمة  القيم«  و»حمكمة 

همية ال�ضيا�ضية  املحاكم اال�ضتثنائية هو جعل الق�ضايا ذات االأ

اإىل  املحاكم  هذه  وتنق�ضم  العادى.  الق�ضاء  متناول  عن  بعيدة 

نوعني:

حزاب  االأ فمحكمة  ق�ضائى:  مدنى/  ت�ضكيل  ذات  حماكم 

مكونة من »�ضخ�ضيات عامة« وق�ضاة، وهى تنظر الق�ضايا التى 

حزاب. اأما حمكمة القيم فهى حمكمة ذات اخت�ضا�ض  ترفعها االأ

واأخالقى،  ودينى  واجتماعى  واقت�ضادى  �ضيا�ضى  وا�ضع، 

ق�ضايا  اإحالة  فى  وا�ضعة  �ضالحيات  التنفيذية  ال�ضلطة  ومتلك 

اأي�ضا  بها  العيب. ويرتبط  لقانون  اإليها، وفقا  اأنواع كثرية  من 

اخت�ضا�ضات  ميلك  الذى  اال�ضرتاكى«،  العام  »املدعى  من�ضب 

وا�ضعة ت�ضمل حق االعرتا�ض على املر�ضحني فى جميع املجال�ض 

جمال�ض  انتخابات  وحتى  النيابية،  االنتخابات  من  املنتخبة، 

ندية الريا�ضية. واملحكمتان خارج النظام الق�ضائى العادى  االأ

النظام  النق�ض. ويتحكم  لرقابة حمكمة  اأحكامهما  وال تخ�ضع 

والتى  تنا�ضبه،  التى  العامة«  »ال�ضخ�ضيات  اختيار  فى  متاما 

تفتقر اإىل كل من التدريب الق�ضائى واحلياد واال�ضتقالل.
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وهناك املحاكم ذات الت�ضكيل الع�ضكرى اخلال�ض اأو املختلط. 

وكانت   ،1952 عام  الغدر  حمكمة  منها  اأن�ضئ  ما  اأول  وكان 

تقلد  من  كل  مبحاكمة  اخت�ضت  وقد  ال�ضباط.  من  اأغلبيتها 

من�ضبا عاما، بناء على اتهام ياأتى من »جلان التطهري« )�ضكلها 

حرار فى كل الوزارات واملوؤ�ض�ضات املهمة وراأ�ضوها(،  ال�ضباط االأ

ا�ضتغلوا  اأو  االجتماعية،  اأو  ال�ضيا�ضية،  احلياة  اأف�ضدوا  باأنهم 

احلرمان  من  متتد  عقوبات  توقع  وكانت  ذلك.  وغري  نفوذهم 

»حمكمة  اأما  اجلن�ضية.  اإ�ضقاط  وحتى  ال�ضيا�ضية  احلقوق  من 

الثورة«، فهى حمكمة ع�ضكرية بحتة، اأقيمت عام 1953 وحوكم 

فى  املهزوم  والطرف   ،1953 عام  امل�ضلمون  خوان  االإ اأمامها 

ال�رشاع على ال�ضلطة عام 1971، وي�ضدق على اأحكامها رئي�ض 

اجلمهورية. واملحكمتان ال يجوز الطعن على اأحكامهما.

ميكن  ال  الذى  الع�ضكرى،  للق�ضاء  املدنيني  اإحالة  وهناك 

خر. ويعطى القانون لرئي�ض اجلمهورية  ا�ضتئناف اأحكامه هو االآ

اإعالن حالة الطوارئ. واملحاكم  اإليه فى ظل  اأية ق�ضية  اإحالة 

الع�ضكرية م�ضكلة من �ضباط يعينون ملدة حمددة قابلة للتمديد، 

اأحكامها  تراجع  وال  له،  تابعون  فهم  الدفاع،  وزير  من  بقرار 

اأنها  كما  االحتياطى،  للحب�ض  مدة  حتدد  وال  عليا،  حمكمة 

فى  داخلة  ما  ق�ضية  كانت  اإذا  ما  بتقرير  املخت�ضة  الوحيدة 

اخت�ضا�ضها اأم ال، لتخرج بذلك متاما من اأية رقابة من الق�ضاء 

الق�ضاء.  ج�ضم  فى  اال�ضتثناء  من  بارز  نتوء  اإذن  فهى  العادى. 

اأن حماكم  اأن راأت ال�ضلطة  اإليها بعد  اإحالة الق�ضايا  وقد زادت 

اأمن الدولة، امل�ضكلة من ق�ضاة طبيعيني، ت�ضدر اأحيانا اأحكاما 
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يتها. ال تتفق مع روؤ
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ال�ضيطرة على الق�ضاء الطبيعى:

اخت�ضا�ضات معينة منه  انتزاع  بعد  الطبيعى  الق�ضاء  يظل 

اإمكانية  تاأتى  هنا  ومن  الق�ضايا.  معظم  على  والية  �ضاحب 

ا�ضطدام اأحكامه برغبات ال�ضلطة. فمثال كان من اأ�ضباب غ�ضب 

فى  اإدماجهم  ملحاولة  دفعته  التى  الق�ضاة،  على  النا�رش  عبد 

االحتاد اال�ضرتاكى، اأن بع�ض الق�ضاة اأ�ضدروا اأحكاما بالرباءة 

املحكمة  اإىل  هوؤالء  اإحالة  �ضور  الذى  مر  االأ ف�ضاد،  ق�ضايا  فى 

كبحث عن كب�ض فداء، ال كتحقيق للعدل، اأو نزاهة احلكم. وفوق 

ذلك فاإن ا�ضتقالل فئة ما، حتى بعد احلد من اخت�ضا�ضها، يثري 

اإدماجهم فى احتاد عام  اأية �ضلطة �ضمولية.. فالعمال مت  رعب 

اأن  حتى  املهنية،  النقابات  على  ال�ضيطرة  ومتت  لل�ضلطة،  تابع 

هلية  االأ واأُخ�ضعت اجلمعيات  اأحيانا،  يراأ�ضونها  ال�ضباط كانوا 

ال�ضئون  وزير  عليها  وميار�ض  دائمة،  ورقابة  �ضارمة  ل�ضوابط 

االجتماعية �ضلطة �ضبه مطلقة. ونحن نعرف كيف جرت وجترى 

مة ثم جمل�ض ال�ضعب. هل يجوز اإذن اأن تبقى  انتخابات جمل�ض االأ

فئة مهمة كالق�ضاة بعيدة عن ال�ضيطرة؟

يتمثل »احلل« احلاىل فى »قانون ال�ضلطة الق�ضائية« القائم، 

من  الق�ضاة  على  فعلية  �ضلطة  اجلمهورية  لرئي�ض  جعل  الذى 

خالل وزير العدل، حيث مينحه هذا القانون 58 اخت�ضا�ضا.

ما  كل  فى  التنفيذية  ال�ضلطة  تتحكم  القانون،  لهذا  فوفقا 

القانون  ويجعل  الق�ضائية.  لل�ضلطة  املالية  بال�ضئون  يتعلق 

التفتي�ض الق�ضائى تابعا لوزير العدل. واأهمية ذلك اأن التفتي�ض 

يوؤثر على ترقياتهم،  الذى  مر  االأ الذى يتوىل تقييم عملهم،  هو 
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ويتوىل التحقيق فى ال�ضكاوى �ضدهم، مبا يرتتب على ذلك من 

يتوىل  فاإنه  ذلك  وفوق  املهنى.  م�ضتقبلهم  على  توؤثر  عقوبات 

اإعداد حركة التنقالت واالنتدابات. ومفهوم اأن النقل يوؤثر على 

حياة القا�ضى العائلية )وهنا ي�ضكو الق�ضاة من غياب القواعد 

الوا�ضحة(. اأما الندب اإىل وظائف فى الق�ضاء اال�ضتثنائى، اأو فى 

مكتب الوزير، اأو فى جهات غري ق�ضائية، فيكون عادة م�ضحوبا 

وا�ضحة  قواعد  غياب  وفى  املادى.  العائد  فى  كبرية  بزيادة 

لتحديد املنتدبني، ميكن اأن يكون الندب و�ضيلة ملكافاأة البع�ض، 

وحرمان البع�ض وفقا لرغبات ال�ضلطة التنفيذية. وفوق ذلك يتم 

ندب اأع�ضاء من التفتي�ض الق�ضائى للعمل فى مكتب �ضئون اأمن 

الدولة، املقام وفقا لقانون الطوارئ والتابع للحاكم الع�ضكرى، 

اأى ال�ضلطة التنفيذية.

املحاكم  خارج  طويلة  لفرتات  الندب  اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف 

ال�ضلطة  بعني  الق�ضاء  اأمور  فى  التفكري  على  املنتدبني  يدرب 

منا�ضب  ليتولوا  نظرتهم  تغريت  بعدما  يعودون  ثم  التنفيذية، 

اأن  ت�ضتطيع  العدل(  وزير  اأو  العام  املدعى  )مثل من�ضب  رفيعة 

تناوئ ا�ضتقالل الق�ضاء. كما ي�ضاعد هذا الندب وما ي�ضحبه من 

مزايا على ت�ضجيع عقلية تعترب املنا�ضب التنفيذية اأعلى مكانة 

عارة اإىل اخلارج فال متد اإال بقرار  مقارنة مبن�ضة الق�ضاء. اأما االإ

جمهورى، مما يدفع بع�ض الق�ضاة املعارين اإىل احلر�ض على 

التقرب من املوؤ�ض�ضات ال�ضيادية للح�ضول على القرار املن�ضود.
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القانون،  با�ضتخدام  التنفيذية،  ال�ضلطة  تخلق  وهكذا 

ا�ضتمالة  لها  تتيح  الق�ضاء  داخل  خا�ضة  واأو�ضاعا  ا�ضتثناءات 

بع�ض الق�ضاة، والتمييز بينهم ح�ضب والئهم. 

الوزير يتحكم، وفقا للقانون، فى تعيني  اأن  اإىل ذلك  اأ�ضف 

فى  الق�ضاة  توزيع  يتولون  الذين  االبتدائية،  املحاكم  �ضاء  روؤ
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املحاكم لنظر اأنواع الق�ضايا املختلفة. وفى �ضوء ما ر�ضدناه 

ال�ضلطة  الق�ضاة ح�ضب والئهم، ت�ضتطيع  للتمييز بني  اآليات  من 

ذات  الق�ضايا  اإحالة  فى  بوا�ضطتهم،  تتحكم،  اأن  التنفيذية 

لدوائر  باآخر  اأو  ب�ضكل  تهمها  التى  اأو  ال�ضيا�ضية،  احل�ضا�ضية 

مبادئ  من  اأ�ضا�ضيا  مبداأ  تهدد  و�ضاع  االأ هذه  مثل  بعينها. 

ق�ضية  ينظر  الذى  القا�ضى  يتحدد  اأال  وهو  الق�ضاء،  ا�ضتقالل 

لو�ضائل  املهمة  اجلوانب  �ضوى بع�ض  لي�ضت  �ضلفا. هذه  بعينها 

تدخل ال�ضلطة التنفيذية فى الق�ضاء. 
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قانون  تعديل  �رشورة  على  الق�ضاة  اإحلاح  نفهم  هنا  من 

ال�ضلطة الق�ضائية.

النائب العام والتحكم فى مدخالت الق�ضاء:

العامة(،  للنيابة  القدمي  )اال�ضم  العمومية«  »النيابة  اأن�ضئت 

ويتوىل  ع�رش.  التا�ضع  القرن  ثمانينيات  فى  وطنية،  كنيابة 

ال�ضعب.  اأو  مة  االأ با�ضم  الق�ضايا  رفع  واأعوانه  العام  النائب 

رفع  فى  ككل  الدولة  ميثل  فاإنه  امل�ضمى  عن  النظر  وب�رشف 

امللك  ثم  جنليز،  االإ حر�ض  املن�ضب،  خلطورة  ونظًرا  الدعاوى. 

اأن  1923( على  اأ�ضبحت م�رش ملكية مبوجب د�ضتور  اأن  )بعد 

وبالتاىل  للعزل،  قابال  وكان  لهم،  تابعا  العام  النائب  يكون 

العمومية  النيابة  التى عينته. وكانت  ال�ضلطة  معر�ضا ل�ضغوط 

كانت  كما  دارية،  االإ اجلهات  توجيهات  باتباع  قانونا  ملزمة 

�ضلطتها فى رفع الدعوى على اأى موظف مقيدة مبوافقة اإدارية. 

اأمام  حم�ضنني  التنفيذية  ال�ضلطة  رجال  كان  اآخر  ومبعنى 

النيابة العمومية. كما كان النائب العمومى يجمع بني �ضلطتى 

ن االتهام طرف  االتهام والتحقيق، وهما دوران متعار�ضان، الأ

فى الدعوى، بينما التحقيق املفرو�ض اأن تقوم به جهة حمايدة، 

وبالتاىل م�ضتقلة. 

بعد الف�ضل بني �ضلطتى االتهام والتحقيق عام 1951، اأعاد 

العامة  النيابة  اأع�ضاء  ن  الأ نظًرا  اإدماجهما،  حرار  االأ ال�ضباط 

لهذا  عليهم  التاأثري  وي�ضهل  باحل�ضانة،  متمتعني  غري  كانوا 
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 ،1984 عام  احل�ضانة  على  ح�ضولهم  بعد  حتى  ولكن  ال�ضبب. 

فاإنهم يتبعون اإداريا النائب العام، الذى يعينه رئي�ض اجلمهورية، 

عليهم،  الظاهرة  العقوبات  توقيع  العام  النائب  وبالتاىل ميلك 

وزير  يتبعون  كما  نائية.  النقل ملناطق  مثل  امل�ضترتة،  وكذلك 

العدل. 

اإىل  املزدوجة  التبعية  هذه  توؤدى  العملى  التطبيق  وفى 

الق�ضايا  خ�ضو�ضا  انتقائى،  ب�ضكل  القوانني  بع�ض  تطبيق 

ال�ضيا�ضية التى اأن�ضئت لها نيابة خا�ضة، هى نيابة اأمن الدولة، 

بع�ض  فتحال  اأع�ضائها.  تعيني  فى  العام  النائب  يتحكم  التى 

الق�ضايا للمحاكمة، اأو بالعك�ض، ُيحفظ التحقيق فيها، اأو ُيفرج 

عن املحبو�ضني باأمر النيابة، اأو مُيد حب�ضهم ثم ُيفَرج عنهم مع 

�ضيفا  ليظل  اأى  اللزوم،  وقت  فتحه  ليعاد  التحقيق  حفظ  عدم 

لل�ضلطة  الو�ضع  هذا  ويتيح  املتهمني.  على  نهاية  بال  م�ضلطا 

ب�ضكل  تطبيقها  بغر�ض  لي�ض  اأى  »احتياطية«،  قوانني  ت�ضن  اأن 

)مثل  التهديد  �ضبيل  ت�ضنها على  منتظم فى كل احلاالت، ولكن 

القيود على حريات التعبري، والن�رش، والتظاهر(، فاأحيانا تقب�ض 

على البع�ض، واأحيانا ال، واأحيانا تفرج عنهم فى اليوم نف�ضه، 

اأمن  اأن نيابة  اأو متد حب�ضهم. فوق ذلك يرى بع�ض القانونيني 

نها مل تقم بقانون.  الدولة قد اأقيمت ب�ضكل غري د�ضتورى، الأ
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كما حتمى التعليمات امللزمة لرجال النيابة العامة رجال 

ي�ضتطيع  فال  للمحاكمة.  التعر�ض  من  خا�ض  ب�ضكل  ال�رشطة 

�رشطة،  �ضباط  فيها  املتهم  الق�ضايا  يحيلوا  اأن  النيابة  رجال 

النائب  بوا�ضطة  اإال  للمحاكمة  عملهم،  بتاأدية  يتعلق  فيما 

اأو  العام  املحامى  باإذن  اإال  النيابة  ي�ضتجوبه ع�ضو  العام، وال 

رئي�ض النيابة. وال يجوز للمواطن املت�رشر رفع دعوى مبا�رشة 

الق�ضائية  الدعوى  رفع  عدم  قرار  اأن  كما  �رشطة.  �ضباط  على 

راأ�ضهم رجال  ال�ضبط )وعلى  العموميني ورجال  �ضد املوظفني 

بدورهم،  الداخلية  لوزير  التابعون  وامل�ضايخ،  والعمد  ال�رشطة 

ال�رشائب  م�ضلحة  وماأمورو  واملبانى  غذية  االأ مفت�ضو  وكذلك 

فى  ذلك  تطبيق  ونرى  عليه.  الطعن  من  حم�ضن  وغريهم(، 

الرتاخى امللحوظ فى التحقيق فى جرائم التعذيب التى يرتكبها 

رجال ال�رشطة، حتى فى احلاالت التى اأف�ضى فيها التعذيب اإىل 

اأثناء  الق�ضاة  على  االعتداء  على  نف�ضه  مر  االأ وينطبق  الوفاة. 

االنتخابات، واأمام نادى الق�ضاة عام 2006، وكذلك عمليات 

 25 من املركزى فى  التحر�ض اجلن�ضى حتت اإ�رشاف جحافل االأ

�ضبتمرب 2005. 
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لل�ضلطة  تابعة  احلاىل  بو�ضعها  العامة  النيابة  كانت  واإذا 

التنفيذية، واإحدى اأدواتها لل�ضيطرة على مدخالت الق�ضاء وعلى 

املجال ال�ضيا�ضى، فاإنها فى ظل الو�ضع احلاىل تتمتع فوق ذلك 

بوظيفة ق�ضائية، تتمثل فى التحقيق، وهو ما ال يتفق بحال مع 

مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات الذى قوامه حماية املواطن من ع�ضف 

ال�ضلطة.

ال�ضيطرة على خمرجات الق�ضاء:

حكام  االأ تنفيذ  على  من  االأ جهزة  الأ الفعلية  الهيمنة  تتكفل   

على  احل�ضول  اأن  تعرف  النا�ض  )كل  املخرجات  فى  بالتحكم 

حكم اأ�ضهل من تنفيذه(. ويت�ضح ذلك ب�ضفة خا�ضة فى اأحكام 

دارى، التى يرفعها املواطنون واملوظفون �ضد اأجهزة  الق�ضاء االإ

هذه  اأ�ضدرتها  قرارات  من  اأ�ضابهم  ل�رشر  املختلفة  الدولة 

دارى فى م�رش  جهزة، اأو امتنعت عن اإ�ضدارها. فالق�ضاء االإ االأ

اأن  دارية املعيبة، ولكنه ال ميلك  االإ القرارات  اأن يلغى  ي�ضتطيع 

كما  لغاء.  االإ هذا  مقت�ضى  ينفذ  جديد  اإدارى  اأمر  باإ�ضدار  ياأمر 

امتنعت  اإذا  دارة  االإ جهة  على  غرامة  اأو  عقوبة  توقيع  ميلك  ال 

الق�ضاء  ميلك  )باملقارنة  القانون  يحميها  حيث  التنفيذ،  عن 

دارة  دارى الفرن�ضى حق توقيع غرامات تهديدية على جهة االإ االإ

دارة حليل قانونية  اإذا امتنعت عن التنفيذ(. كما تلجاأ جهات االإ

القوى  توازنات  اإىل جعل  الو�ضع  اال�ضت�ضكال. ويوؤدى هذا  مثل 

واملجتمع عموما،  التنفيذية خ�ضو�ضا،  ال�ضلطة  داخل  والنفوذ، 
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ن التنفيذ يتوقف  حكام للتنفيذ. الأ اأ�ضا�ضيا فى قابلية االأ عامال 

داخل  فراد  االأ بني  العالقات  على  فعليا  الو�ضع  هذا  ظل  فى 

فراد بامل�ضئولني واملنفذين، ف�ضال  دارى، وعالقات االأ اجلهاز االإ

عن الدور املهم للرغبة ال�ضيا�ضية للنظام فى التنفيذ من عدمه 

فى احلاالت التى تهمه.

وموؤدى هذا التطبيق االنتقائى للقانون، �ضواء بالتحكم فى 

عقوبات،  القانون  اأدوات  ت�ضبح  اأن  املخرجات،  اأو  املدخالت 

القانون  اأمام  امل�ضاواة  مببداأ  يطيح  مبا  امل�ضيئة،  ح�ضب  تطبق 

القانون  اأ�ضا�ض فكرة  الد�ضتور، والذى هو  املن�ضو�ض عليه فى 

نف�ضها. 

تدخالت اأخرى: 

مر  هذا كله بفر�ض �ضالمة القوانني نف�ضها. ولكن فى واقع االأ

اأنف�ضهم مطالبني بتطبيق قوانني تبدو متناق�ضة،  يجد الق�ضاة 

خر من اأغرا�ض  اأو معيبة، اأو مليئة بثغرات مق�ضودة، لغر�ض اأو الآ

على  ال�ضحافة  تعارفت  اأنا�ض  و�ضعها  يتوىل  احلاكم،  النظام 

قانون  يتيح  املثال  �ضبيل  وعلى  القوانني«.  »ترزية  ت�ضميتهم 

ف« 
ُّ
»التعر نظام  قبيل  من  ثغرات  ال�ضيا�ضية  احلقوق  مبا�رشة 

اأوراق تثبت �ضخ�ضيته، وبغري  على الناخب بغري اأن تكون معه 

�رشار على عدم الن�ض على ت�ضليم مندوبى  �ضوابط حُمكمة، اأو االإ

املر�ضحني نتائج ر�ضمية لفرز ال�ضناديق الفرعية، للحيلولة دون 
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قدرتهم على الطعن مبوجبها اإذا جاءت النتيجة النهائية خمالفة 

بل  الفرعية.  اللجان  فى  اأ�ضوات  من  عليه  ح�ضلوا  ما  ملجموع 

برغم  عمدا  د�ضتورى،  بعيب  م�ضابا  القوانني  من  كثري  �ضدر 

احلكم  حلني  الوقت  لك�ضب  ال�ضعب،  جمل�ض  اأع�ضاء  بع�ض  تنبيه 

بعدم الد�ضتورية، فتورطت ال�ضلطة بذلك فى اال�ضتخدام النفعى 

للقانون. 

ال�رشطة،  لرجال  النيابة  تكفلها  التى  احل�ضانة  ظل  وفى 

لها  يتيح  من،  االأ اأجهزة  داخل  بال�ضلطة  مدعوم  عرف  ي�ضود 

يحدث  كما  قانونى  �ضند  بغري  فعليا  وحب�ضهم  فراد،  االأ عقاب 

من احلماية الكافية حني يت�ضرت  فى اأق�ضام ال�رشطة، ويتلقى االأ

ي�ضتخدمهم  اأنه  فى  ال�ضبهات  تثور  حني  اأو  املجرمني،  على 

بنف�ضه )مثل اأحداث التحر�ض اجلن�ضى يوم اال�ضتفتاء على تعديل 

التى  الدائمة  الطوارئ  حالة  عن  ناهيك   ،)2005 فى  الد�ضتور 

اأحيانا بال  الع�رش  ل�ضنوات تتجاوز  الف  االآ اأتاحت عمليا حب�ض 

اأى اتهام قانونى، الخ. 
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ُنظمها  تتيح  والتى  املنتق�ضة،  الق�ضائية  ال�ضلطة  هذه 

الد�ضتور  اإليها  اأوكل  اأفرادها،  لبع�ض  احلاكم  النظام  ا�ضتمالة 

احلكم  تغنى رجال  ولطاملا  االنتخابات.  على  �رشاف  االإ القائم 

ذلك  على  م�ضتدلني  االنتخابات  بنزاهة  »القومية«  وال�ضحافة 

�رشاف الق�ضائى عليها.. فـ: باالإ
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هل الق�ضاة ي�ضرفون بالفعل

 اإ�ضرافا كامال على االنتخابات؟

الق�ضاة  يكلف  ال  الدميقراطية  البلدان  فى  ال؛  بالطبع 

�رشاف على االنتخابات، حيث يعترب اإ�رشافهم منافيا ملبداأ  باالإ

كثريا.  خمتلفة  امل�ضاألة  م�رش  فى  ولكن  ال�ضلطات.  بني  الف�ضل 

ن الد�ضتور ينيط برئي�ض اجلمهورية معظم ال�ضالحيات،  فنظًرا الأ

يد  فى  ال�ضلطات  بني  وا�ضع  اإدماج  على  بالفعل  ينطوى  فاإنه 

الق�ضاء  �ضئون  الرئي�ض يتدخل فى  اأن  راأينا كيف  الرئي�ض. وقد 

عن طريق وزير العدل. فى هذا ال�ضياق ا�ضتحدث د�ضتور 1971 

مبداأ اإ�رشاف الق�ضاة على االنتخابات، واال�ضتفتاءات، حيث تن�ض 

املادة 88 على اأن »يتم االقرتاع حتت اإ�رشاف اأع�ضاء من هيئة 

الق�ضاء  فقط  ت�ضمل  ال  عديدة،  الق�ضائية  والهيئات  ق�ضائية«. 
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اجلال�ض للحكم فى املحاكم، بل اأع�ضاء النيابة، التابعني للنائب 

العام الذى يعينه رئي�ض اجلمهورية، وهيئة ق�ضايا الدولة، وهى 

�رشاف  حمامى احلكومة. ومن هنا طالب الق�ضاة باأن يقت�رش االإ

على الق�ضاء اجلال�ض، ملا يتمتع به، ن�ضبيا، من ا�ضتقالل.

�رشاف الق�ضائى تتجاوز ذلك. حيث اقت�رش  ولكن �ضورية االإ

مر حتى عام 2000 على اأن يجل�ض اأع�ضاء الهيئات الق�ضائية  االأ

اللجان  من  وال�ضناديق  النتائج  ليتلقوا  العامة،  اللجان  فى 

ب�رشف  النتيجة،  اإعالن  على  عمليا  دورهم  ويقت�رش  الفرعية، 

فدورهم  تزوير.  اأو  تالعب  من  االقرتاع  اأثناء  حدث  عما  النظر 

مر كان �رشفيا )فى و�ضع غري م�رشِّف(، ال اإ�رشافيا.  فى واقع االأ

لتنظيف ثوب  ا�ضتخدامها  يتم  �ضمعتهم  اأن  الق�ضاة  وهكذا وجد 

وتتلطخ  ملطخا،  الثوب  يظل  اأن  والنتيجة  امللطخ،  االنتخابات 

يكون  باأن  احلني  ذلك  منذ  الق�ضاة  طالب  لذلك  �ضمعتهم.  معه 

�رشاف كامال بحق، بدءا من قيد الناخبني فى اجلداول وحتى  االإ

الواجب  هذا  من  متاما  هم  اإعفاوؤ باملقابل،  اأو  النتيجة،  اإعالن 

الثقيل.

ولكن فى عام 1991 اأحيل دفع بعدم د�ضتورية بع�ض مواد 

انتخابى،  طعن  على  مبنى  ال�ضيا�ضية،  احلقوق  مبا�رشة  قانون 

يوليو  فى  حكمها  فاأ�ضدرت  العليا،  الد�ضتورية  املحكمة  اإىل 

خدمته،  انتهاء  قبيل  جالل  حممد  امل�ضت�ضار  برئا�ضة   ،2000

�ضاء  روؤ تعيني  بـ«جواز  تق�ضى  التى  الفقرة  د�ضتورية  بعدم 

اللجان الفرعية من غري اأع�ضاء الهيئات الق�ضائية«. وقد ق�رش 

تبداأ  التى  وحدها،  االقرتاع  عملية  على  الق�ضاة  اإ�رشاف  احلكم 
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وهكذا  النتيجة.  اإعالن  وحتى  ب�ضوته،  النائب  اإبداء  باإجراءات 

الفرعية  اللجان  جميع  على  �رشاف  االإ للق�ضاة  احلكم  هذا  اأتاح 

بالن�ضبة  النتيجة  كانت   .2000 عام  انتخابات  فى  والعامة 

باقى  على  امل�ضيطرة  الداخلية،  ا�ضطرت  حيث  كارثية،  للنظام 

االنتخابية،  املقار  حما�رشة  اإىل  االنتخابات،  اإدارة  جوانب 

لتقاتل املواطنني »امل�ضتبه« فى انتمائهم للمعار�ضة، ومتنعهم 

من الدخول.
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اأدى هذا بدوره اإىل تورط الق�ضاة اأكرث فاأكرث، حيث اأ�ضبحوا 

اإما  عليهم  واأ�ضبح  اجلارى،  الفظ  التدخل  على  عيان  �ضهود 

اأمام  �ضمعتهم  و�ضياع  املجدية،  غري  املقاومة  واإما   ، التواطوؤ

الراأى العام.

ق�ضيتى  بني  االرتباط  تزايد  اإىل  املوقف  هذا  اأدى  وقد 

ا�ضتقالل الق�ضاء ونزاهة االنتخابات. فمن جهة، اأ�ضبحت عملية 

�ضلطتهم.  تزايد  مع  اإحلاحا  اأكرث  الق�ضاة  لبع�ض  النظام  اإف�ضاد 

ف�ضاد  االإ هذا  اأثر  امتداد  من  الق�ضاة  يخ�ضى  اأن  الطبيعى  ومن 

اإىل نظر الق�ضايا اأي�ضا، نظرا ملا يف�ضى اإليه من تعزيز الروابط 

على  والقائمة  التنفيذى،  واجلهاز  الق�ضاة  بع�ض  بني  القائمة 

الدعم املتبادل. 

الق�ضائية مبا  ال�ضلطة  اأخرى، فاإن تعديل قانون  ومن جهة 

العامة،  النيابة  ذلك  فى  مبا  فعليا،  ا�ضتقالال  للق�ضاء  يحقق 

�ضلطتى  بني  والف�ضل  حكام،  االأ تنفيذ  �رشطة  على  و�ضيطرتهم 

االتهام والتحقيق، اإىل غري ذلك، لن يحققه �ضوى برملان م�ضتقل 

احلاىل،  الو�ضع  خالف  على  التنفيذية،  ال�ضلطة  عن  بالفعل 

الوطنى  احلزب  خالل  من  الربملان  على  النظام  ي�ضيطر  حيث 

الدميقراطى. وقد اأو�ضح هذه العالقة امل�ضت�ضار اأحمد مكى:

هاتني  بني  التوازن  من  قوتها  ت�ضتمد  الق�ضائية  »ال�ضلطة 

ال�ضلطة  حر�ض  ومن  والت�رشيعية[  ال�ضلطتني]التنفيذية 

الت�رشيعية على تقييد ال�ضلطة التنفيذية ومراقبتها. فاإذا تغولت 

عمليا  �ضيطرت  ]اأى  الت�رشيعية  ال�ضلطة  على  التنفيذية  ال�ضلطة 

على الربملان[، اإما بطريق تزييف اإرادة الناخبني، واإما التدخل 
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تابعة  م�ضلحة  اإىل  �ضيتحول  الربملان  فاإن  مر�ضحني،  لفر�ض 

لل�ضلطة التنفيذية... وهذا التغول ُيفقد الق�ضاء قدرته على حماية 

حقوق املواطنني من جهتني؛ فهو من ناحية يفقد قوته النعدام 

التوازن بني �ضلطتى الت�رشيع والتنفيذ؛ ومن ناحية اأخرى فاإن 

لها  ي�ضهل  الت�رشيع  مقدرات  على  التنفيذية  ال�ضلطة  ا�ضتيالء 

اإ�ضدار قوانني تع�ضف بحقوق املواطنني، وحتد من اخت�ضا�ضات 

الق�ضاء وتقرت عليه لت�ضعفه فى مواجهتها«.

وانتهى من ذلك اإىل اأن »كل عالج حقيقى مل�ضكالت العدالة 

كل  راأ�ض  باعتبارها  االنتخابات  نزاهة  ب�ضمان  يبداأ  اأن  بد  ال 

الف�ضل  حتقق  قد  النزيهة  االنتخابات  اأن  باعتبار  اإ�ضالح«. 

ال�ضلطة  ال�ضتقالل  جماال  يف�ضح  مبا  الكبريتني،  ال�ضلطتني  بني 

الكفيلة  الت�رشيعات  امل�ضتقل  الربملان  ي�ضدر  باأن  الق�ضائية، 

وغري  املدنى،  املجتمع  منظمات  وحماية  الق�ضاء،  با�ضتقالل 

ذلك من ال�ضمانات الدميقراطية. ولكن:
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ملاذا ال ي�ضتطيع النظام احلاكم 

اأن يحقق ا�ضتقالل الق�ضاء؟ 

واإمنا  اأو غري وطنيني،  اأ�رشار  احلكام  ن  الأ بالطبع  لي�ض هذا 

اأعمق، هو �رشورات حفاظ نظام احلكم على نف�ضه. ذلك  ل�ضبب 

ن، يقوم  حرار، وحتى االآ اأقامه ال�ضباط االأ اأن هذا النظام الذى 

ول موؤ�ض�ضات  اأ�ضلى بني نوعني من املنظمات: االأ على ازدواج 

ر�ضمية معلنة، تتوىل وظائف خمتلفة، مثل الوزارات وامل�ضالح 

واجلامعات.  هلية،  االأ واجلمعيات  والنقابات،  املتخ�ض�ضة، 

حتكم  وقوانني  لوائح  على  بال�رشورة  تقوم  املوؤ�ض�ضات  وهذه 

عملها. ويعترب الق�ضاء العادى موؤ�ض�ضة من هذا النوع. والثانى 

القومى  من  االأ الدولة،  اأمن  مباحث  العليا:  من  االأ اأجهزة  هو 

ببع�ض  تقوم  وهذه  الع�ضكرية.  املخابرات  العامة،  واملخابرات 
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حزاب ال�ضيا�ضية احلاكمة فى النظام الدميقراطى، حيث  اأدوار االأ

وىل، العلنية، مبا  تتوىل تكييف �ضيا�ضات واأو�ضاع املوؤ�ض�ضات االأ

يحقق م�ضالح النظام. 

�ضبط  م�ضئولية  جهزة  االأ هذه  تتوىل  معلن،  غري  فب�ضكل 

و�ضاع، اأو تطورها  حركة املجتمع ككل، حفاظا على ا�ضتقرار االأ

فى  تتدخل  اأن  يتطلب  ما  وهو  �ضلطتها،  يهدد  ال  معني  ب�ضكل 

اختالفها  على  وال�ضيا�ضية  االجتماعية  التوترات  جميع  حل 

بو�ضائلها اخلا�ضة، بدءا بامل�ضكالت العمالية مع القطاع العام 

عمال، ومدى احلرية املتاحة للن�ضاط االقت�ضادى،  اأو رجال االأ

وحل النزاعات القبلية فى بع�ض املناطق، ولي�ض انتهاء ب�ضغل 

املنا�ضب املختلفة التى تعتربها »ح�ضا�ضة«، و�ضوال اإىل تعيني 

قيام  عرقلة  على  و�ضائلها  وتنطوى  اجلامعات.  فى  املعيدين 

اأفراد معينني بن�ضاط يعترب م�رشوعا من الناحية القانونية، اأو 

اأو جمعية(، ناهيك  ترتيب حجج قانونية حلل هيئة ما )حزب 

اأو ذاك على عدم احرتامه للرتتيب ال�رشى  عن عقاب هذا الفرد 

متطلبات  من  يعد  رهاب  االإ من  عاما  جوا  ي�ضيع  مبا  لل�ضلطة، 

�ضيطرتها. وهكذا فاإن ن�ضاطها ال يقت�رش على قمع املعار�ضة، 

واإمنا ميتد اإىل ترتيب اأو�ضاع البالد ككل. 

العليا ال ميار�ض  من  االأ جهزة  ال�ضيا�ضى الأ الدور  فاإن  وهكذا 

باإيكال  اأو  املبا�رش،  بالقمع  اإما  يتحقق  واإمنا  قانونى،  ب�ضكل 

اإ�ضدار القرارات اإىل املوؤ�ض�ضات املعلنة املعنية، كل فى جمالها، 

يد  لها  كان  الذين  املوؤ�ض�ضات،  هذه  �ضاء  روؤ توجيه  خالل  من 

تن�ضق بني حركة خمتلف هذه  اأن  ت�ضتطيع  فى تعيينهم. وبهذا 
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قرار  فاإن  مثال  )وهكذا  النظام  اأمن  اعتبارات  وفق  املوؤ�ض�ضات 

التعليم  وزير  اأو  اجلامعة  رئي�ض  يتخذه  ما  معيد  تعيني  عدم 

العاىل، برغم اأنه مبنى على تعليمات اأمنية، وهكذا(. 

باالحتكاك  ال�ضيا�ضى  النظام  يتميز  الو�ضع  هذا  ظل  فى 

املنتظم  العمل  متطلبات  وبني  من  االأ متطلبات  بني  امل�ضتمر 

تعانى منه جميع  الدولة،  فيما يفرت�ض، ملوؤ�ض�ضات  وال�ضفاف، 

قطاعات العاملني فيها، ف�ضال عن املتعاملني معها، اأو ي�ضتفيد 

حوال  االأ كل  فى  ولكنها  من،  االأ باأجهزة  ل�ضلتهم  هوؤالء  بع�ض 

من  االحتكاك  وينتج  النظام.  عمل  حتكم  التى  �سا�سية  الأ احلقيقة 

بال�ضبط  تقنينها،  ي�ضتحيل  هذه  الوا�ضعة  من  االأ متطلبات  اأن 

جهزة اخلا�ض  نها �ضيا�ضية، اأى بال قواعد �ضوى تقدير هذه االأ الأ

التى  التوازنات  ولطبيعة  خرى،  الأ املتغرية من حلظة  للمواقف 

دون  احليلولة  اأو  قيامها،  على  العمل  معينة  حلظة  فى  ترى 

قيامها. 

هو  ما  على  اأمنى  هو  ما  هيمنة  عن  نتج  ما  اأخطر  ولعل 

قانونى، هو اأن القانون اأ�ضبح فى مرتبة تالية للنفوذ. فال�ضلطة 

عامة  ب�ضفة  تقا�ض  تعد  مل  جميعا،  نعرف  كما  املجتمع،  فى 

اأ�سبحت  بل  لها،  تدعيمه  وبالتاىل  القانون،  مع  توافقها  بقدر 

�سلطة الفرد اأو امل�ؤ�س�سة تقا�س بقدر قدرته اأو قدرتها على حتدى 

القان�ن وخرقه بال عقاب. اأما »املكانة العليا« فامل�ؤ�رش املتعارف 

عليه ب�ساأنها ه� قدرة الفرد اأو امل�ؤ�س�سة على اخرتاق القان�ن دون 

تناف�ض  فالهيبة  اأ�سال.  القان�نية  للم�ساءلة  التعر�س  من  خ�ف 

القانون وجتبه كم�ضدر لل�ضلطة الفعلية. 
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النظام  اأن  اإىل  الو�ضع  هذا  يرجع  التاريخية،  الناحية  ومن 

الذى قام فى يوليو 1952 اأتى مبجموعة معزولة من ال�ضباط 

مل  وبالتاىل  منظمة،  �ضيا�ضية  م�ضاندة  اإىل  تفتقر  ال�ضلطة،  اإىل 

اأن حتكم من خالل حزب، واإمنا كان املتاح لها  تكن ت�ضتطيع 

اأن حتكم من خالل مد ج�ضور مع قوى ومنظمات خمتلفة فى 

جهزة  االأ قب�ضة  حتت  وو�ضعها  بهم،  اإحلاقها  ب�رشط  املجتمع، 

منية التى �ضيطرت عليها. فقد ظلت م�ضكلة هذه ال�ضلطة دائما  االأ

ما يولده وجودها من فراغ �ضيا�ضى، اأى العجز عن التحول اإىل 

»نظام طبيعى«، يعتمد على موؤ�ض�ضات الدولة املعلنة وحدها. 

دائما  متيل  املدنية  الدولة  موؤ�ض�ضات  خمتلف  اأن  والواقع 

�ضلطاتها  تعزيز  ن  الأ للنظام،  منى  االأ للقلب  م�ضكالت  اإثارة  اإىل 

يجعل  احل�ضانة  من  قدرا  خربتها  متنحها  حيث  �رشورى، 

جهزة  اال�ضتغناء عنها م�ضتحيال. فالنظام ال ي�ضتطيع اأن يوكل الأ

دوار التى يقوم بها املهند�ضون اأو املحامون اأو  من القيام باالأ االأ

الق�ضاة اأو اأ�ضاتذة اجلامعات اأو املوظفون. وق�ضارى ما ي�ضتطيع 

هذه  تتمتع  وبالتاىل  قراراته.  بع�ض  عليهم  ميلى  اأن  يفعله  اأن 

وال�ضلطة  النفوذ  من  وبقدر  اال�ضتقالل،  من  بقدر  فعليا  الفئات 

اأن  ال�ضدفة  قبيل  من  ولي�ض  منتخبة.  منظمة  اأية  بكثري  يفوق 

فئات  من  ن،  االآ حتى  غالبا،  تاأتى  تاأثريا  كرث  االأ االحتجاجات 

ومنهم  اخت�ضا�ضها،  اإىل  بنفوذها  تدين  منتخبة،  غري  نوعية 

الق�ضاة. 

النظام  يحتفظ  وموؤ�ض�ضاتها،  الفئات  هذه  على  ولل�ضيطرة 

�ضئونها  فى  التدخل  وعلى  جهة،  من  قمعها  على  بالقدرة 
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ذلك  ويتحقق  اأخرى.  جهة  من  »املنا�ضب«،  بال�ضكل  لتوجيهها 

له �ضالحيات  لفرد واحد  ال�ضلطة فى كل موقع  باإيكال  اأ�ضا�ضا 

منها  فيهم،  بها  يتحكم  اأدوات  له  وتتيح  دارة،  االإ فى  �ضخمة 

جور )باأن يكون معظمها حوافز  االختالالت املتعمدة فى نظم االأ

من فى  دارة(. هذا هو املدخل الطبيعى لتحكم اأجهزة االأ فى يد االإ

املوؤ�ض�ضات الر�ضمية، حيث يكون لها �ضوت م�ضموع، من خالل 

تقاريرها، فى تعيني هوؤالء امل�ضئولني واإقالتهم فى كل موقع. 

منية  االأ التعليمات  �ضاء  الروؤ التعيني واخللع يتلقى هوؤالء  وبني 

فيما يتعلق باخت�ضا�ضهم، في�ضدرون القرارات »املالئمة« بناء 

عدم  )مثل  وال�ضفافية  للقانون  منافية  كانت  ولو  حتى  عليها، 

تعيني طلبة متفوقني كمعيدين فى اجلامعات(. 

اجلانب  هو  النظام  طبيعة  من  خر  االآ اجلانب  فاإن  وهكذا 

االنقالبى: اأى احلاجة اإىل اأن يحتفظ لنف�ضه دائما بالقدرة على 

وموؤ�ض�ضاته  املعلنة،  �رشعيته  على  م�سغرة  بانقالبات  القيام 

خر، وهو اأمر ناجت ب�ضكل طبيعى من االنقالب  الر�ضمية من حني الآ

الذى اأ�ض�ض وجوده فى 1952. وفى ظل �ضعار »�ضيادة القانون« 

اإىل  النظام  هذا  حاجة  اأ�ضبحت  ال�ضادات،  الرئي�ض  اأعلنه  الذى 

ثغرات القانون و«ترزيته« ال تقل عن حاجته اإىل القانون نف�ضه، 

جلعل هذا االزدواج يعمل باأكرب �ضال�ضة ممكنة. فا�ضتمرار النظام 

فى العمل بهذا ال�ضكل يتطلب اأال يعيق القانون التدخل من جانب 

منية فى اأن�ضطة موؤ�ض�ضاته.  اأجهزته االأ
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الو�ضائل  بع�ض  نف�ضه  والد�ضتور  القانون  يكون  وبالتاىل 

حتقيق  فى  منى  االأ وقلبها  التنفيذية  ال�ضلطة  ت�ضتعملها  التى 

اأهدافها. وبالتاىل اأي�ضا ي�ضبح الق�ضاء، باعتباره موؤ�ض�ضة تقوم 

�ضيا�ضاته،  اإجراء  فى  النظام  اأدوات  اأحد  وحده،  القانون  على 

بالو�ضائل التى راأيناها من قبل )ومن نتائجها مثال ق�ضية اأمين 

نور وقبلها �ضعد الدين اإبراهيم، الخ(. فالقان�ن ال�اقعى يق�ل اإن 

ال�سط�ة جتب القان�ن.

من  لل�ضلطة  الواقعى  الرتاتب  هذا  احلاىل  الد�ضتور  ويعك�ض 

فهو  اجلمهورية،  رئي�ض  يد  فى  لل�ضلطة  الهائل  الرتكيز  خالل 

منية، واملوؤ�ض�ضات املدنية  جهزة االأ الوحيد الذى يراأ�ض كال من االأ

للدولة، مبا يتيح له اتخاذ قرارات حل املنازعات بني الطرفني 

اإن�ضاء  التى تعر�ضت ال�ضطهاد ب�ضبب مو�ضوع  التلميذة  )وَمَثل 

ي�ضخر من النظام احلاكم موح للغاية، فلم يكن مبقدور اأحد فى 

مر  وزارة التعليم، مبا فى ذلك الوزير اأن يفعل �ضيئا، فانتهى االأ

اإىل اأيدى الرئي�ض(. 

ويعك�ض النظام الد�ضتورى احلاىل هذا الو�ضع، فالد�ضتور ال 

ين�ض على مبداأ ف�ضل ال�ضلطات، كما ال يقوم عليه فعليا. حيث 

على  ويح�ضل  وا�ضعة،  ب�ضالحيات  اجلمهورية  رئي�ض  يتمتع 

تفوي�ضات ا�ضتثنائية من جمل�ض ال�ضعب. كما اأنه يجمع بني �ضفة 

رئي�ض ال�ضلطة التنفيذية، و�ضفة رئي�ض الدولة التى جتعله حكما 

ال�ضلطات  بني  احلدود  يرعى   :73 املادة  )بن�ض  ال�ضلطات  بني 

نف�ضها  وال�ضيغة  الوطنى(.  العمل  فى  دورها  تاأدية  ل�ضمان 

الوطن مكون من  اأن  ب�ضكل قاطع: فالن�ض ال يفرت�ض  �ضمولية 
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مواطنني مت�ضاوين فى احلقوق يديرون خالفاتهم حول م�ضتقبل 

وحا�رش البالد من خالل موؤ�ض�ضات معينة، واإمنا يفرت�ض وجود 

املختلفة  ال�ضلطات  تلعب  و�ضامل،  وحمدد  واحد  وطنى«  »عمل 

اأدوارا معينة فيه حتت اإ�رشاف الرئي�ض، وبالتاىل يقوم الد�ضتور 

داء  الأ بينها،  الف�ضل  ال  ال�ضلطات،  بني  العمل  تق�ضيم  فكرة  على 

الرئي�ض،  �ضوى  يحدده  ال  وطنى«  »عمل  �ضمن  خمتلفة  اأدوار 

ويفر�ضه عن طريق »توجيهات« لوزرائه، و«تكليفات« ملجل�ض 

فحوى  تنفيذ  على  وي�رشف  انعقاد،  دور  كل  بداية  فى  ال�ضعب 

اأعلنها. فمكان الرئي�ض من هذا »العمل  رادة الوطنية« التى  »االإ

الوطنى«، باألف الم التعريف، كمكان املخرج واملوؤلف معا فى 

الن�ضاط امل�رشحى. 
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ويفيد الن�ض الد�ضتورى اأي�ضا اأن هذا امل�ضهد املوحد الواحد 

املنتظم، حموره الوطن، ال املواطن. فالوطن، ال املواطنني، هو 

م�ضدر وهدف ن�ضاط موؤ�ض�ضات الدولة على اختالفها. فالد�ضتور 

اأنه يحتوى على ن�ضو�ض  الفرد، برغم  ل�ضيادة  لي�ض فيه مكان 

ب�ضاأن بع�ض حقوقه.

فى �ضوء هذا الو�ضع، ما هو هدف الق�ضاة، وما هو نطاق 

طموحاتهم؟ وما الذى ي�ضتطيعون حتقيقه منها؟ وملاذا نوؤيدهم 

جابة  اأو ال نوؤيدهم؟ وما الذى �ضيوؤدى اإليه التاأييد؟ رمبا قبل االإ

اأثارها  اأوال اللب�ض ب�ضاأن ق�ضية طاملا  عن ذلك يتعني اأن نزيل 

»القومية«،  واملجالت  ال�ضحف  كتاب  وبع�ض  حترير  �ضاء  روؤ

و�ضاع  الق�ضاة فى ن�ضاطهم االحتجاجى على هذه االأ اأن  وهى 

اأ�ضال كما  ال�ضلطات، غري القائم  يعتدون على مبداأ الف�ضل بني 

راأينا، واأنهم اأ�ضبحوا طرفا �ضيا�ضيا ال حكما حمايدا.. فـ:
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هل مطالبة الق�ضاة با�ضتقالل الق�ضاء �ضيا�ضة؟ 

وهل الق�ضاة م�ضّي�ضون؟

النظام  داخل  الق�ضاء  و�ضع  �ضوء  فى  نعم:  معني  مبعنى 

ال�ضيا�ضى، كما ناق�ضناه، يكون كل خطاب ب�ضاأن ا�ضتقالل الق�ضاء، 

بنية  يتحدى  اأو  يهدد  نه  الأ �ضيا�ضيا،  خطابا  م�ضدره،  كان  اأيا 

التحرك  اأنواع  من عليها. فكل  االأ ي�ضيطر  التى  ال�ضيا�ضى  النظام 

كان  اأيا  وال�رشية،  وال�ضفوية  العلنية  »التعليمات«  امل�ضتقل عن 

ولكن  منية.  االأ جهزة  االأ مواجهة  فى  نف�ضها  ت�ضع  م�ضمونها، 

باأنه من جانب »متخ�ض�ضني«  ذلك  فوق  يتميز  الق�ضاة  حترك 

يتمتعون اأي�ضا بح�ضانة مميزة، رمبا تعد فى حد ذاتها مبثابة 

منى )ولعل هذا ما يف�رش تعدى بع�ض �ضباط  اإهانة لنظامه االأ

فى  »احلديث  يكون  قد  الق�ضاة(.  على  بغلظة  ال�ضيا�ضى  من  االأ

قال  فيما  مواطن،  لكل  كما  للق�ضاة  م�رشوعا  اأمرا  ال�ضيا�ضة«، 
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املنتخب،  الق�ضاة  نادى  رئي�ض  العزيز،  عبد  زكريا  امل�ضت�ضار 

ولكنه ي�ضبح ب�ضدوره عن جتمع كبري من الق�ضاة اأكرث �ضيا�ضية 

ن النظام يعتمد ب�ضدة على  حزاب، الأ من �ضدوره عن حزب من االأ

الق�ضاة، وال ي�ضتطيع اأن يلغيهم، وال حتى اأن يلغى ح�ضانتهم. 

لدخول  الق�ضاة  لدى  يوجد ميل كامن  اأن  باملقابل طبيعى 

�ضلطاتهم،  ا�ضتكمال  وهى  معينة،  زاوية  من  ال�ضيا�ضى،  املجال 

اخت�ضا�ضهم.  ممار�ضة  حول  املفرو�ض  احل�ضار  من  واخلروج 

فالق�ضية التى يجب اأن تثار هنا لي�ضت ملاذا دخل الق�ضاة املجال 

ن، بل ملاذا ال يدخلونه اإال فى حلظات معينة، مثلهم  ال�ضيا�ضى االآ

فى ذلك مثل بقية املنظمات التى ال تقوم على ع�ضوية منتخبة 

)كالنقابات املهنية( والتى تدخل املجال ال�ضيا�ضى من حني اإىل 

اآخر، وت�ضبب م�ضكالت كبرية للنظام. 

النظام  اأن  فى  التوقيت  مل�ضاألة  �ضا�ضى  االأ التف�ضري  يتمثل 

فى  ي�ضتطيع  املوؤ�ض�ضات  على  من  االأ اأجهزة  �ضيادة  على  القائم 

حيان اأن مينع التوتر القائم با�ضتمرار بني املوؤ�ض�ضات  معظم االأ

منية من االنتقال اإىل العلن، اأو التحدى ال�ضيا�ضى،  جهزة االأ واالأ

ولكنه بطبيعة احلال  اال�ضتثنائية.  من  االأ خوفا من �ضالحيات 

حيان عن ذلك. وبناء عليه فاإن التوازن الذى  يعجز فى بع�ض االأ

عن  بحثا  ال�ضيا�ضى،  املجال  دخول  عن  بعيدا  الق�ضاة  يحفظ 

ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية، لي�ض توازنا د�ضتوريا، واإمنا التوازن 

لعقود دون حركة  والذى حال  للمجتمع،  احلاكم  العام  منى  االأ

خرى.  كثري من قوى املجتمع االأ
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فى  ال�ضيا�ضى  املجال  اإىل  عادة  الق�ضاة  يتحرك  وهكذا 

منية« للنظام، خا�ضة اإذا  اللحظات التى تهتز فيها »ال�رشعية االأ

ترافق ذلك مع تكليف الق�ضاء بواجبات جديدة لتعزيز �رشعية 

ببنية  بالفعل  حما�رش  الق�ضاء  اأن  �ضوء  ففى  املهتز.  النظام 

اأن  قانونية و�ضيا�ضية ود�ضتورية غري مواتية، لي�ض من �ضلطته 

مييل  احلال،  بطبيعة  ت�رشيعية،  ب�ضلطة  يتمتع  ال  نه  الأ يغريها، 

الق�ضاء دائما اإىل ت�ضمم رياح التغيري لين�ضط فى املجال العام، 

الذى هو منبع ال�ضلطة الت�رشيعية فى النظم الدميقراطية. حدث 

على  االحتجاج  ومظاهرات  الفادحة،   1967 هزمية  بعد  ذلك 

اجلمهور  اعتربها  التى  الهزمية  عن  امل�ضئولني  على  حكام  االأ

خمففة، و�ضدور بيان 30 مار�ض 1968 الذى وعد باإ�ضالحات 

فى اجتاه دميقراطى. فقد طرح هذا كله جممل البنية ال�ضيا�ضية 

اأن  ال�ضدفة  قبيل  من  ولي�ض  واملراجعة.  ل  للت�ضاوؤ اال�ضتبدادية 

راأينا  كما  يقول،  اأن  حاول  قد  اآنذاك  �ضدر  الذى  الق�ضاة  بيان 

الدولة  تراُجع  ن  االآ تقت�ضى  نف�ضها  النظام  �ضعارات  اإن  �ضابقا، 

منية. وباملثل �ضهدت حركة الق�ضاة احلالية اال�ضتناد اإىل كل  االأ

اللذين  الوطنى  الدميقراطى، واخلطاب  �ضالحى  االإ من اخلطاب 

قليمية  �ضدرا عن ال�ضلطة نف�ضها، مع تغري كثري من الظروف االإ

والدولية، وفى �ضوء املظاهرات العامة التى د�ضنها الي�ضار ثم 

حركة »كفاية«.

غري اأن الق�ضاء لي�ض هو امل�ضئول الرئي�ضى عن »ت�ضيي�ضه« هذا. 

فقد فتح النظام نف�ضه اأبواب ت�ضيي�ض الق�ضاء، لي�ض فقط باإيكال 

�رشاف على االنتخابات، بل اأي�ضا مبا  مهمة �ضيا�ضية له، هى االإ
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رافق ذلك من اإعالن الرئي�ض ال�ضادات مبداأ »ال�رشعية القانونية« 

بديال لل�رشعية الثورية، والذى اأ�ضبح يعنى فى التطبيق العملى 

جلوء كل من الدولة واملعار�ضة والنقابات وغريها اإىل حتويل 

خالفاتها اإىل املحاكم للبت فيها، وفقا لقواعد و�ضعها النظام 

طالقه على هذه الظاهرة لي�ض  ن�ضب الإ نف�ضه. ولعل امل�ضطلح االأ

التى  الق�ضايا  من  الكا�ضحة  الغالبية  ن  الأ الق�ضاء«،  »ت�ضيي�ض 

اأن  واإمنا ميكن  �ضيا�ضية،  اأبعاد  لها  لي�ضت  تعر�ض فى املحاكم 

والفكرى  ال�ضيا�ضى  الكفاح  اأى خو�ض  ال�سيا�سة«،  »ق�ننة  ن�ضميه 

باأدوات القانون ومن خالل املحاكم.

املجال  �ضعف  ب�ضبب  ال�ضيا�ضة  لـ«قوننة«  امليل  تزايد  وقد 

وغريها  واجلمعيات  والنقابات  حزاب  فاالأ نف�ضه.  ال�ضيا�ضى 

التى  النظام  تركيبة  ب�ضبب  املدنى �ضعيفة،  املجتمع  قوى  من 

احل�ضول  فى  تاأمل  اأن  ت�ضتطيع  ال  فاإنها  وبالتاىل  تناولناها، 

على اأغلبية برملانية حتول مطالبها اإىل قوانني. وال يكاد يتبقى 

دارة  مثلة ال�ضارخة الإ اأمامها �ضوى اللجوء اإىل املحاكم. ومن االأ

اإقامة دعوى من جانب  �ضيا�ضية من خالل املحاكم  �رشاعات 

يقاف قرارات بيع القطاع  دارى الإ حزاب اأمام الق�ضاء االإ بع�ض االأ

العام، اأو ملنع اإجراء انتخابات املحليات بنظام القوائم احلزبية، 

اأو لوقف اال�ضتفتاء على تعديل املادة 76 من الد�ضتور. والنظام 

بدوره جلاأ لل�ضالح نف�ضه، با�ضتفتاء متكرر للمحكمة الد�ضتورية 

العليا لتف�ضري ن�ضو�ض قانونية بعينها متنازع عليها. كما درج 

الق�ضاء  اإىل  بالف�ضاد  تتعلق  ق�ضايا  اإحالة  على  احلاكم  النظام 

خر، اإىل جانب اإجراء تغيريات اإدارية اأو وزارية، ردا  من حني الآ
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على حمالت الت�ضكيك فى حمايته للف�ضاد، اأو للتخل�ض من جانب 

بع�ض العنا�رش الفا�ضدة، وهكذا.

اأقيمت بناء على  القائمة  حزاب  االأ اأن معظم  اإىل ذلك  اأ�ضف 

مر  االأ حزاب، وينطبق  االأ اأن رف�ضتها جلنة  اأحكام ق�ضائية بعد 

ال�ضيا�ضية  النزاعات  على  وكذلك  ال�ضحف،  اإ�ضدار  على  نف�ضه 

وغري ال�ضيا�ضية التى ت�ضود النقابات املهنية، وكذلك النزاعات 

متبادلة  ق�ضايا  �ضورة  فى  غالبا  تدار  التى  حزاب،  االأ داخل 

اأطراف ال�رشاع  ا�ضت�ضدر  الق�ضاء، ففى احلالتني  اأمام  مرفوعة 

مر اإىل اللجوء  اأحكاما كثرية مت�ضاربة من املحاكم. بل و�ضل االأ

)بدعوى  كاتب  تكفري  اأو  كتاب،  مب�ضادرة  للمطالبة  للق�ضاء 

ل املحاكم اإىل �ضاحة لل�رشاع بني  تطالب باإلغاء زواجه( مبا حوَّ

التيارات الفكرية اأي�ضا. 

على  تعودنا  ننا  الأ عاديا؛  يبدو  قد  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 

ن  اأخباره طيلة اأكرث من عقدين، فاإنه فى الواقع غري عادى، الأ

هذه ال�رشاعات فى �ضميمها �ضيا�ضية وفكرية، واملفرت�ض اأن يتم 

ح�ضمها من خالل اختيارات دميقراطية قائمة على حرية تكوين 

التى  واالنتخابات  وغريها،  واجلمعيات  والنقابات  حزاب  االأ

واإعالمى  ثقافى  جمال  فى  احلرة  واملناق�ضات  داخلها،  جترى 

مفتوح، مثلما كان احلال فى م�رش قبل يوليو 1952.

املتاحة  وحدها  الق�ضاء  �ضاحة  اأ�ضبحت  النحو  هذا  على 

ال�ضيا�ضية  ال�رشاعات  ملمار�ضة  تكلفة،  قل  واالأ �ضهل  واالأ فعليا، 

والفكرية. وزاد امليل لـ«قوننة ال�ضيا�ضة« بفعل اأن معظم اأطراف 
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فبدال  ا�ضتبدادية- م�ضادة.  ال�ضيا�ضى فى م�رش ميولها  الطيف 

من اإقناع جمهور غري مهتم وال�ضغط به، يلجاأ حتى املتنازعون 

غريها  اأو  حزاب،  االأ قيادة  اأو  النقابات،  جمال�ض  منا�ضب  على 

من منظمات املجتمع املدنى، اإىل احل�ضول على حكم ين�رشهم 

اأعدائهم. وترافق مع ذلك اهتمام �ضحفى ودعائى متزايد  على 

بالدعاوى املتبادلة، فتفرد لها ال�ضحف واملجالت ال�ضفحات، 

وت�ضتخدم ال�ضحف احلزبية الدعاوى التى ت�ضدر ل�ضالح احلزب 

حكام التى ال  فى الدعاية ال�ضيا�ضية ال�رشفة، بينما تتجاهل االأ

تروقها. ومل تبعد ال�ضحف »القومية« عن هذه املمار�ضة.

فى  اأحكامهم  فى  �ضواء  الق�ضاة،  اأن  بالذكر  جدير  واأخريا 

الق�ضايا ال�ضيا�ضية التى تعر�ض عليهم، اأو فى حركتهم من اأجل 

املطالبة با�ضتقالل الق�ضاء، وجدية اإ�رشافهم على االنتخابات، 

ن  والدفاع عن احلريات العامة، مل يخرجوا على اخت�ضا�ضهم، الأ

كل ذلك ال يعترب »ممار�ضة لل�ضيا�ضة« باملعنى املحظور عليهم، 

عمال احلزبية اأو منا�رشة اأحدها، اأو اإحدى  اأى االنغما�ض فى االأ

القوى ال�ضيا�ضية »املحظورة«.
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اأخريا:  ما هى حدود الدور ال�ضيا�ضى للق�ضاء 

وما عالقته مب�ضتقبل الدميقراطية؟

مواجهة  فى  الق�ضاء  على  نعتمد  اأن  ن�ضتطيع  حد  اأى  اإىل 

ال�ضلطة، �ضواء فى قاعات املحاكم، اأو فى حركتهم احلالية التى 

تعترب اأحد روافد احلركة الدميقراطية الوليدة فى املجتمع؟

على  ل�ضلطتهم  الق�ضاة  ا�ضتعمال  اإمكانيات  حدود  تتبدى 

املحكمة  البالد:  حماكم  اأعلى  مواقف  فى  الق�ضاء  من�ضة 

العديد  بالفعل  الد�ضتورية  املحكمة  اأ�ضدرت  العليا.  الد�ضتورية 

حدود  عند  ولكن  العامة.  احلريات  تدعم  التى  حكام  االأ من 

معينة ك�رش النظام لها عن اأنيابه: فبعد اأن اأ�ضدرت حكما بعدم 

عدَّل  باخلارج،  العاملني  على  املفرو�ضة  ال�رشائب  د�ضتورية 

جمل�ض ال�ضعب قانون املحكمة الد�ضتورية العليا بحيث ال ت�ضبح 
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رجعى.  اأثر  ذات  العامة  باملالية  املا�ضة  مور  االأ فى  اأحكامها 

�ضد  »القومية«  ال�ضحف  وفى  امل�ضئولني  من  حملة  وقامت 

�ضالحيات املحكمة الوا�ضعة. وبعد اأن اأ�ضدرت املحكمة حكمها 

�رشاف  ال�ضهري عام 2000 الذى اأف�ضى اإىل متكني الق�ضاة من االإ

على مراحل االقرتاع، وخ�ضو�ضا فى اللجان الفرعية، ا�ضتخدم 

رئي�ض اجلمهورية �ضالحياته فى تعيني رئي�ض املحكمة العليا، 

فاختار على التواىل رجلني من رجال وزارة العدل ليتجنب مثل 

نف�ضه  الد�ضتور  تعديل  النظام  ينوى  كما  م�ضتقبال.  املاآزق  هذه 

فيما يتعلق بهذه امل�ضاألة ليتم اإ�ضقاط احلكم بالتبعية.

عند  احلذر  �رشورة  نف�ضها  الد�ضتورية  املحكمة  وتدرك 

مناواأة رغبات ال�ضلطة، فف�رشت قانون الق�ضاء الع�ضكرى، بناء 

على طلب ال�ضلطة، من حيث الق�ضايا التى يجوز اأن حتال اإليه، 

اأو�ضع تف�ضري ممكن، وجتنبت اإ�ضدار حكم ب�ضاأن د�ضتورية اإحالة 

املدنيني للمحاكم الع�ضكرية، وتركت الق�ضية معلقة حتى يومنا 

اأعلى  فاإن  وهكذا  الدولة.  اأمن  حماكم  بد�ضتورية  وحكمت  هذا، 

واأال  معاركها،  تنتقى  اأن  عليها  اأن  جيدا  تدرك  ق�ضائية  �ضلطة 

والت�رشيعية  التنفيذية  �ضالحياته  ا�ضتخدام  اإىل  النظام  تدفع 

ال�ضلطة  �ضيطرة  فى  املتمثل  ال�ضيا�ضى  فاخللل  ب�رشاوة.  �ضدها 

التنفيذية عمليا على الت�رشيع، وعدم وجود توازن منا�ضب بني 

املحاكم،  حركة  على  حدودا  ي�ضع  املختلفة،  ال�ضيا�ضية  القوى 

مهما تكن ت�ضوراتها ليربالية وموؤيدة للحريات.
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كما تت�ضح نف�ض احلدود فى حركة نادى الق�ضاة فى عامى 

من  اأكرب  قدر  على  واحل�ضول  النظام،  ملقرطة  و2006   2005

�ضجاعة.  مواقف  بالفعل  النادى  اتخذ  لقد  الق�ضاء.  ا�ضتقالل 

وىل ياأخذ على عاتقه ت�ضكيل جلنة لتق�ضى احلقائق..  فللمرة االأ

76 من الد�ضتور، ثم ب�ضاأن  ب�ضاأن اال�ضتفتاء على تعديل املادة 

االنتخابات الرئا�ضية، واأخريا ب�ضاأن االنتخابات النيابية، التى 

حدها. لقد و�ضعت هذه  ن تقريرا اإال بالن�ضبة الأ مل ي�ضدر حتى االآ

التقارير النظام فى حرج بالغ، ومن هنا حماوالته امل�ضتميتة 

احلدة  متزايد  �رشاع  فى  نف�ضه  النادى  فوجد  النادى.  ل�رشب 

الرئا�ضية  االنتخابات  جلنة  ومع  للق�ضاء،  على  االأ املجل�ض  مع 

امل�ضكلة من عنا�رش ق�ضائية. كما واجه �ضغوطا على الق�ضاة 

لعزلهم عن جمل�ض اإدارة النادى الذى اتخذ هذه القرارات، بتاأييد 

مبحاولة  ذلك  فعل  عادية.  غري  عمومية  جمعيات  فى  منهم 

عقاب القادة بتحويل اثنني منهم للتحقيق اأمام جمل�ض الق�ضاء 

مبطالبات  واإغراقه  ماديا،  النادى  على  بالت�ضييق  ثم  على،  االأ

مالية من جهات خمتلفة، وحماولة نقل اخلدمات التى يقدمها 

النادى لت�ضبح تابعة للمحاكم وجمل�ض الق�ضاء. وياأمل النظام 

بذلك فى حتويل عدد متزايد من الق�ضاة اإىل اإيثار ال�ضالمة بحيث 

ينتخبون فى امل�ضتقبل جمل�ضا م�ضاملا. 
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هو  اأولهما  اأمران.  وىل  االأ بالدرجة  هنا  يعنينا  ما  اأن  غري 

حدود �رشعية حركة نادى الق�ضاة. 

اأن تقارير جلان تق�ضى احلقائق املذكورة  الرغم من  فعلى 

فاإنها ال  ب�ضبب م�ضداقيتها،  بالغ  النظام فى حرج  قد و�ضعت 

ترتب اأية نتائج قانونية، فهى لي�ضت جزءا من اإجراءات الطعن 

على �ضحة االنتخابات اأو اتخاذ قرار ما ب�ضاأنها، وال حتى اإجراء 

الق�ضاة  اأداء  بالتحقق من  يتعلق  الق�ضائية  ال�ضلطة  داخليا فى 

لواجباتهم على نحو �ضليم )فهذا من �ضلطة التفتي�ض الق�ضائى(. 

واأق�ضى ما ي�ضتطيع اأن يفعله نادى الق�ضاة، اإذا انتهى اإىل اإدانة 

بع�ض الق�ضاة، هو اأن يف�ضل هذا البع�ض من ع�ضويته، دون اأن 

يرتتب على ذلك اأى م�ضا�ض بو�ضع املف�ضول الوظيفى فى �ضلك 

الق�ضاء.

النظام،  من  جزءا  يظلون  الق�ضاة  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 

�رشعيته،  من  الق�ضاء  من�ضة  على  جلو�ضهم  �رشعية  ي�ضتمدون 

بال�رشورة  وميتثلون  ي�ضدرها،  التى  بالقوانني  ويحكمون 

قوة  م�ضادر  كله  هذا  وميثل  عليه.  املاآخذ  كانت  اأيا  للد�ضتور 

قيل، حني هدد  الق�ضاة املحتجني. وهكذا  للنظام فى مواجهة 

�رشاف على االنتخابات اإذا مل تتحقق مطالبهم،  الق�ضاة بعدم االإ

اإن اإ�رشاف الق�ضاة على االنتخابات واجب د�ضتورى وقانونى، 

وال  قيد  بال  القانون،  رجال  ب�ضفتهم  يحرتموه  اأن  بهم  اأحرى 

�رشط؛ واإن ا�ضرتاطهم لتعديالت معينة فى القوانني التى تتعلق 

ال�ضيا�ضية لي�ض �ضوى ابتزاز  اأو قانون مبا�رشة احلقوق  بعملهم 

على  واعتداء  عليهم؛  املحظور  ال�ضيا�ضى  املجال  فى  ودخول 
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اخت�ضا�ض ال�ضلطة الت�رشيعية. 

مطالبة  مر  االأ واقع  فى  الق�ضاة  حركة  يجعل  الو�ضع  هذا 

احتجاجية ال ت�ضتطيع اأن تفعل ما هو اأكرث من توجيه االحتجاج 

اإىل ال�ضلطة التنفيذية، املتحكم الوحيد فى الت�رشيع عمليا. ومن 

حتقيق  عن  بانتظام  للرتاجع  م�ضطرين  اأنف�ضهم  يجدون  هنا 

من  الد�ضتورية  حدودهم  يتخطوا  ال  حتى  الد�ضتورى،  مطلبهم 

الدولة.  �ضلطات  من  جزء  فهم  جراءات،  الإ اأو  الو�ضائل  حيث 

ي�ضتلزم  الق�ضاء  ا�ضتقالل  حتقيق  اأن  املواجهة  اأو�ضحت  وقد 

اأو  النظام احلاكم احلاىل  واأ�ض�ض  ما ال يقل عن تغيري توازنات 

قل، وهى م�ضاألة تفوق مبراحل قدرات  اإ�ضالحها جذريا على االأ

�ضيا�ضيون  بها  يقوم  �ضيا�ضية  م�ضاألة  اأنها  عن  ف�ضال  الق�ضاة، 

فاإن  اأو�سح  وب�سكل  املواطنني.  من  عري�ضة  تيارات  ميثلون 

مطالب الق�ساة ت�ستند اأدبيا اإىل ال�رشعية الدميقراطية العامة بغري 

جرائية البحتة التى  اأن ميتلك�ا اأدواتها ال�سيا�سية، بينما ال�رشعية الإ

حتكم عملهم ت�ساند النظام وت�سع حلركتهم حدودا. فالق�ضاة جزء 

ن كل ما يحد من �ضلطتهم اإمنا فر�ضته �ضلطة  قلق من النظام، الأ

فى  لل�ضلطة  �ضا�ضى  االأ توزيعها  ويرف�ضون  ب�رشعيتها،  يقرون 

الوقت نف�ضه.

للنادى  العامة  اجلمعية  قرارات  تفعيل  جلنة  تقرير  ويبني 

املعقودة فى 13 مايو، وال�ضادر فى اأغ�ضط�ض 2005 وطاأة هذه 

با�ضتمرار  الرتاجع  اإىل  بهم  اأف�ضت  التى  الق�ضاة،  على  امل�ضكلة 

توافر  عدم  برغم  حتى  االنتخابات  على  �رشاف  االإ قبول  اإىل 

ال�ضمانات. 
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نزاهة  تكفل  معينة  تعديالت  ا�ضرتطوا  قد  الق�ضاة  كان 

بع�ضها.  �ضوى  يتحقق  مل  عليها،  �رشاف  االإ ليقبلوا  االنتخابات 

عدم  برغم  �رشاف  االإ قبول  �رشورة  اإىل  انتهى  التقرير  اأن  غري 

على  مبنية  الرئا�ضية  االنتخابات  اأن  وبرغم  ال�ضمانات،  توافر 

ا�ضتفتاء جزموا فى تقرير اآخر لهم اأنه مزور. فكيف مت التو�ضل 

�رشاف  لهذه النتيجة؟ رف�ضت اأغلبية اللجنة الراأى القائل بعدم االإ

�رشاف على اأ�ضا�ض اأن »طلب  على االنتخابات، وقالت بقبول االإ

ر�ضى النا�ض« قد يخل ب�ضطر من العدالة )اأى �ضيحول الق�ضاة اإىل 

قيادة �ضيا�ضية، وهو ما ينافى و�ضعهم د�ضتوريا(، وقد يوؤثر عدم 

�رشاف على �ضمعة م�رش فى العامل مبا يهدد اأمنها ومكانتها  االإ

)وهو ما ميثل قبوال �ضمنيا لفكرة اأن �ضمعة النظام هى �ضمعة 

البالد، باعتبارهم فى النهاية جزءا من النظام(. 

القوانني  تطبيق  هو  الق�ضاة  واجب  اأن  اأي�ضا  التقرير  اأكد 

لتعديلها  ال�ضعى  ال�ضبيل ملواجهتها هو  واأن  ولو كانت جائرة، 

جرائية فى اإطار النظام القائم(.  )بالتاىل التم�ضك بال�رشعية االإ

اإنها تك�ضف املخالفات )فى  اأف�ضل من حيث  اأن امل�ضاركة  كما 

الق�ضاة  على  �ضديد:  وبو�ضوح  �ضيا�ضاته(.  �ضد  الكفاح  اإطار 

خريني..  االأ ال�ضلطتني  واخت�ضا�ض  وهيبة  »مكانة  مراعاة 

باعتبارهم جزءا من النظام«، واأن ي�ضربوا حتى يقتنع النظام 

نف�ضه باأن االنتخابات النزيهة هى »الو�ضيلة الوحيدة ملكافحة 

ذكر  وقد  بالقوة«.  النظام  لتغيري  ال�ضعى  ومكافحة  رهاب  االإ

ب�ضبب  اأتى  اأنه  النظر  يلفت  رمبا  ولكن  اأخرى،  اأ�ضبابا  التقرير 

�ضيا�ضى يك�ضف عمق تقدير الق�ضاة حلرج موقفهم وحدوده فى 
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ظل التوازنات ال�ضيا�ضية القائمة: 

»الق�ضاء جمرد حكم بني ال�ضعب وال�ضلطة التنفيذية، ومن هنا 

القوى  واإذا كان �ضعف  بال�ضيا�ضة.  اال�ضتغال  الق�ضاة عن  ُنهى 

الت�رشيع  �ضلطة  على  احلكومات  وا�ضتيالء  بالدنا،  فى  ال�ضعبية 

فاإن هذا  اأمتهم...  اأمانى  يعربوا عن  اأن  الق�ضاة  قد فر�ض على 

اأن  �ضاأنها  اأفعال من  اإىل  التعبري بالقول  اأن يتجاوزوا  ال يعنى 

جتعل الق�ضاة طرفا فى النزاعات الدائرة، فال ي�ضلحون للف�ضل 

فيها، ويدفع بهم اإىل حماأة ال�ضيا�ضة وتقلباتها«.

ال�ضلطات  بني  الد�ضتورى  التوازن  معركة  اأن  ذلك  ومعنى 

وق�ضية نزاهة االنتخابات رهن باأن يك�ضب ال�ضعب نف�ضه اأر�ضا 

وفق  يحكم  اليد  مطلق  حكما  لي�ضوا  فالق�ضاة  ال�ضلطة.  اأمام 

مبادئ جمردة للعدالة، والق�ضاء ال يحكم فى ق�ضيته اخلا�ضة 

مبح�ض راأيه، مطيحا بالقوانني القمعية با�ضم مبداأ الف�ضل بني 

نه جزء  و�ضاع د�ضتورية يقبلها الأ ال�ضلطات، واإمنا يحكم وفقا الأ

منها، ووفقا لقوانني يحددها ميزان القوى. وهكذا ميكن قراءة 

ال�ضعبية«  القوى  »�ضعف  اإن  فعال  تقول  اأنها  على  الفقرة  هذه 

ال�رشعية  من  الرتاجع  اإىل  بالق�ضاة  دفع  منى  االأ النظام  اأمام 

جرائية مبعناها املبا�رش.. اأى  الدميقراطية العامة اإىل ال�رشعية االإ

االلتزام مبا يطلبه منهم الد�ضتور والقوانني بو�ضعها احلاىل. 

اأن  ن�ضتطيع  الدميقراطية،  القوى  �ضعف  واقع  على  بناء 

نالحظ، ونفهم، ملاذا مل يطالب الق�ضاة اأ�ضال باحلدود الق�ضوى 

القانونى  طار  باالإ املتعلقة  املطالب  حيث  فمن  ملطالبهم. 

لتحقيق ف�ضل فعال بني ال�ضلطة التنفيذية والت�رشيعية، وبالتاىل 
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فاإن  الق�ضاة..  بها  نادى  التى  والدميقراطية  الق�ضاء  ا�ضتقالل 

هذه الق�ضية، حتى من الناحية الت�رشيعية البحتة، اأو�ضع بكثري 

نها تتطلب اأ�ضال  �رشاف على االنتخابات، الأ من م�ضاألة نزاهة االإ

حرية �ضيا�ضية، وحريات تنظيم عامة وا�ضعة قبل اأية انتخابات، 

مبا يتيح ت�ضكيل جماعات �ضغط، وقوى �ضيا�ضية موؤهلة اأ�ضال 

املجتمع  منظمات  خمتلف  على  املفرو�ضة  فالقيود  خلو�ضها. 

دارة  حزاب، ولي�ض انتهاء بقانون االإ املدنى، بدءا من قانون االأ

املجال  ت�ضكل  تعوق  وغريها،  اجلمعيات  وقانون  املحلية 

اأو�ضاع  عن  ناهيك  اال�ضتبدادى،  للنظام  املناوئ  ال�ضيا�ضى 

الد�ضتور نف�ضه. 

�ضمانات  اأحد  بو�ضفه  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  ناحية  ومن 

بني  للف�ضل  �ضا�ضية  االأ اجلوانب  واأحد  النزيهة،  االنتخابات 

ال�ضلطات، ركز الق�ضاة فى مطالبهم على ما يتعلق بعملهم هم 

فى الق�ضاء العادى، ومل يت�ضمن م�رشوعهم ذاته لتعديل قانون 

النظام  ح�ضار  اإنهاء  و2004(   1991 )فى  الق�ضائية  ال�ضلطة 

ملدخالت وخمرجات النظام الق�ضائى من خالل اأو�ضاع النيابة 

امل�ضار  التقرير  حكام. فتجنبوا، بن�ض  االأ تنفيذ  العامة و�رشطة 

اإليه حاال، »احلديث عن توحيد جهات الق�ضاء اأو اإلغاء الق�ضاء 

التحقيق  و�ضلطة  االتهام  �ضلطة  بني  الف�ضل  اأو  اال�ضتثنائى 

]املجموعتني فى يد النائب العام[. اأو حتى اإ�ضافة اجتهادات 
غري  اأو  العام،  النائب  اختيار  طريقة  حول  للم�رشوع  جديدة 

هداف التى حددتها اجلمعية  ذلك، حر�ضا على الرتكيز على االأ

]العمومية غري العادية لنادى الق�ضاة[«. وهو ن�ض يدل على اأن 
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ى اأنها غري ممكنة  نه روؤ فكار ُطرحت بالفعل وا�ضُتبعدت الأ هذه االأ

بال�ضبط  حتقيقها،  ميكن  قد  املحدودة  املطالب  واأن  التحقيق، 

نها حتد من �ضيطرة النظام، ولكنها ال تع�ضف بها متاما. الأ

وت�ضو�ضها  الدميقراطية  القوى  �ضعف  ينعك�ض  ذلك،  فوق 

ية الق�ضاة للتغيري. فمن املوؤكد اأن الق�ضاة،  هى نف�ضها على روؤ

ال�ضائد  واخلطاب  ال�ضيا�ضية  القوى  معظم  مثل  ذلك  فى  مثلهم 

اأبدا  فى املجتمع ب�ضكل عام، مل يطرحوا دفاعهم عن مطالبهم 

اأو  الفرد  احرتام حق�ق  مبداأ  على  بناء  اأى  ليرباىل:  منظور  من 

بالف�سل  للمناداة  املمكن  �سا�س  الأ وه�  الناخبني،  اأو  امل�اطن 

الفعلى بني ال�سلطات، بل ا�ضتند دفاعهم اإىل اأفكار وطنية، وعلى 

الق�ضاة  حر�ض  تخ�ض  �ضمريية،  اأو  دينية  ال�ضخ�ضى  ال�ضعيد 

على اأن يدراأوا عن اأنف�ضهم �ضبهة امل�ضاركة فى التزوير، اأو تخ�ض 

كرامتهم ال�ضخ�ضية التى متتهن با�ضتخدامهم فى الت�ضرت عليه، 

اأو االعتداء على اخت�ضا�ضهم. 

وعلى كل حال فاإن الق�ضاة، كـ«مهنيني« )واإن كانوا مهنيني 

من طبيعة خا�ضة ك�ضلطة من �ضلطات الدولة( لي�ضوا بطبيعتهم 

ثوريني، بل لعلهم فى معظم اأنحاء العامل فئة اجتماعية تت�ضم 

بقدر كبري من املحافظة وامليل لال�ضتقرار. واإذا الحظنا اأن كثريا 

من احلركات االحتجاجية امل�ضاحبة حلركة الق�ضاة، مثل حركة 

اأ�ضاتذة اجلامعات )حركة 9 مار�ض(، واملهند�ضني الدميقراطيني، 

التغيري«،  اأجل  من  وفنانني  و«اأدباء  وال�ضحفيني،  واملحامني، 

الخ، هم اأي�ضا، باملعنى الوا�ضع، مهنيون، ن�ضتطيع اأن نفهم اأن 

احلركة الدميقراطية القادرة على حتقيق ا�ضتقالل الق�ضاء على 
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فى  زالت  ما  والفرد،  ن�ضان  االإ وحقوق  املواطنة  مبادئ  اأ�ضا�ض 

اأن حتققها فى  �ضا�ضية التى قد ت�ضتطيع  بدايتها، واأن القوى االأ

امل�ضتقبل مل تدخل بعد اإىل امليدان ال�ضيا�ضى. بل ميكن اأن نقول 

على  دليل  ال�ضيا�ضى  للم�ضهد  هذه  املهنيني  حركات  ت�ضدُّر  اإن 

بقاء قدر كبري من الفراغ ال�ضيا�ضى الذى اأن�ضاأه النظام احلاكم.

الظروف  فى  ممكن  قدر  باأو�ضع  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  يظل 

فكار  االأ ولكن  دميقراطية،  قوة  لكل  اأ�ضا�ضيا  مطلبا  الراهنة، 

خالل  من  بحركتهم،  الق�ضاة  قدرة  عن  ل  التفاوؤ فى  املبالغة 

ناديهم ومن خالل من�ضة املحكمة، على حتقيق ا�ضتقالل كامل 

ال�ضحة. من  بعيدة عن  الدولية  الدميقراطية  للق�ضاء باملعايري 

كل اأنهار ما ُكتب فى ال�ضحف اخرتت االقتبا�ض التاىل لكاتب 

هذه  طبيعة  يو�ضح  �ضوانى،  االأ عالء  الروائى  هو  �ضيا�ضى،  غري 

الت�ضورات التى �رشعان ما اأطاح بها امل�ضهد ال�ضيا�ضى الراهن:

مبوقف  مرهون  مبالغة  بغري  جميعا  م�ضتقبلنا  »اإن 

اأجل احلرية  النبيل من  اأ�رشوا على ن�ضالهم  اأنهم  الق�ضاة، فلو 

والدميقراطية لن ي�ضتطيع النظام اأن ي�ضتمر فى اإذالل امل�رشيني 

ويتحدثون  مة  االأ يقودون  اليوم  الق�ضاة  اإن  وقمعهم..  ونهبهم 

اأن  كم�رشيني  جميعا  وواجبنا  كله..  امل�رشى  ال�ضعب  با�ضم 

العظام،  م�رش  ق�ضاة  يا  قوة...  بكل  ونوؤازرهم  وراءهم  نقف 

اأذلها  التى  امل�ضتباحة  املهانة  العظيمة  م�رش  تنتظركم،  م�رش 

الل�ضو�ض... م�رش كلها تتطلع اإليكم فال تخذلوها«.

اأن  على  احلما�ضى  اخلطاب  بهذا  الق�ضاة  �ضوانى  االأ يحث 

طبيعتهم  �ضد  مطلب  وهو  مة،  االأ تقود  �ضيا�ضية  قوة  ي�ضبحوا 
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يحث  وباملقابل  الراهن.  ال�ضيا�ضى  التوازن  طبيعة  و�ضد 

اأن  برغم  الق�ضاة،  خلف  عملية  وقفة  يقفوا  اأن  على  امل�رشيني 

هوؤالء املواطنني مل ينظموا اأنف�ضهم بعد ب�ضكل م�ضتقل دفاعا عن 

اأب�ضط حقوقهم. واقع احلال كان على العك�ض متاما من »�رشوط 

الن�رش« هذه: فمعظم من اأيدوا حركة الق�ضاة، من بيوتهم، كانوا 

يرحبون باإ�رشاف الق�ضاة على االنتخابات من منظور �ضعفهم 

من، النابعة من عدم تنظيمهم اأو عدم  هم وقلة حيلتهم اأمام االأ

كفاية قوتهم وتعبئتهم. 

من  لهم  مبا  الق�ضاة،  ي�ضتطيع  اأن  فى  ياأملون  كانوا  لقد 

نفوذ وهيبة ومكانة، ظل النظام يدافع عنها على مدى العقود 

موقفهم  فكان  لل�رشطة.  ويت�ضدوا  التزوير  يوقفوا  اأن  خرية،  االأ

هذا فى حد ذاته دليال على اأن احلا�رش ال يتيح، حتى فى اأقوى 

اأحالمهم باحلرية، اأكرث من م�اجهة نف�ذ بنف�ذ م�ساد، اأى من 

حرار لل�رشاع  طار الذى و�ضعته حركة ال�ضباط االأ داخل نف�ض االإ

مقرات  من  االأ قوات  حا�رشت  العملى  التطبيق  فى  ال�ضيا�ضى. 

االقرتاع، وعجزت القوى ال�ضيا�ضية املعار�ضة عن فك احل�ضار، 

بينما جل�ض الق�ضاة فى بع�ض مقراتهم االنتخابية ي�ضتن�ضقون 

املعار�ضني  على  األقيت  التى  للدموع  امل�ضيلة  القنابل  دخان 

بل  االقرتاع،  �ضناديق  على  حتتوى  التى  باملبانى  املحيطني 

تعر�ض بع�ض الق�ضاة لالعتداء، وتلقى املعتدون حماية النيابة 

يعلو  »ال �ضوت  اأنه  توؤكد  وا�ضحة  ر�ضالة  املعتادة، فى  العامة 

من«.  فوق �ضوت االأ
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احلرية..  عن  للكالم  نافذة  فتحت  الرائعة  الق�ضاة  اأيام 

واأعطتنا اإ�ضارة مهمة فحواها اأن الوقت قد حان للح�ضول على 

كرث اأهمية هو اأن  مكا�ضب دميقراطية. ولكن رمبا كان الدر�ض االأ

الق�ضاة لن ي�ضتقلوا، واأننا لن نحظى بق�ضاء م�ضتقل حقا، بغري 

حماكم ا�ضتثنائية، وبغري تدخل لوزير العدل فى �ضئون الق�ضاء، 

العادى  الق�ضاء  مدخالت  فى  التنفيذية  لل�ضلطة  حتكم  وبغري 

واأكرث  عمله  فى  كفاءة  اأكرث  ق�ضاء  على  حتى  اأو  وخمرجاته، 

دميقراطية فى اأحكامه، اإال فى �ضياق تطور �ضيا�ضى طويل، يقل�ض 

ي�ضتحيل  ذلك  اإن  القول  نافلة  ومن  للنظام.  منية  االأ املرجعية 

يحققوه  اأن  غريهم  ي�ضتطيع  وال  وحدهم،  الق�ضاة  يحققه  اأن 

با�ضتعمال الكفاح القانونى مبفرده. 

ال�رشورية  بال�رشوط  بيان  ولكن  للياأ�ض،  دعوة  هذه  لي�ضت 

احتجاج  اأ�ضوات  ارتفاع  ن  االآ ن�ضهد  اإننا  بالعك�ض،  للحركة. 

مت�ضاعدة من فئات اجتماعية عديدة دفاعا عن مطالب حياتهم 

ميار�ضون  وغريهم،  مت�رشرين  اأحياء  و�ضكان  عمال  اليومية، 

وىل منذ زمن بعيد جتربة التنظيم امل�ضتقل، الذى  رمبا للمرة االأ

يتيح لهم اختيار قياداتهم الطبيعية من بينهم. هوؤالء، وغريهم، 

يدعموا  اأن  يك�ضبونها،  التى  ر�ض  االأ بفعل  �ضي�ضتطيعون  الذين 

من  ينتظروا  اأن  من  بدال  ودميقراطيته،  الق�ضاء  ا�ضتقالل  بقوة 

امل�رشيني  كفاح  ي�ضتطيع  الذى  واليوم  يحرروهم.  اأن  الق�ضاة 

الدميقراطى فيه اأن يحقق ا�ضتقالل الق�ضاء، �ضيكون فى الوقت 

ن  الأ فقط  لي�ض  ال�ضيا�ضة،  »قوننة«  نهاية  بداية  عالمة  نف�ضه 

ن  اأي�ضا الأ الدميقراطية حتقق ف�ضال فعاال بني ال�ضلطات، ولكن 
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التى  �ضيلة  االأ اأدواته  له  �ضتتوفر  والفكرى  ال�ضيا�ضى  ال�رشاع 

تعفيه من الدخول اال�ضطرارى اإىل �ضاحات املحاكم.
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- جملة الق�ضاة )وت�ضدر عن نادى الق�ضاة(، ب�ضفة خا�ضة اأعداد 2005 و2006. )وهى 

العمومية  وجمعيته  النادى  اإدارة  جمل�س  بن�ضاط  يتعلق  فيما  مهمة  وثائق  تن�ضر 

�ضافة اإىل مقاالت عديدة تت�ضل مبو�ضوع هذا الكتاب(. واللجان التى ي�ضكلها، باالإ

�ضا�ضى لنادى الق�ضاة. - نادى الق�ضاة، النظام االأ

- نادى الق�ضاة، “تقرير جلنة تفعيل قرارات اجلمعية العامة لق�ضاة م�ضر”، القاهرة 

.2006

)ويحتوى   .2005 ن.،  د.  وثائقية،  درا�ضة  والق�ضاء:  النا�ضر  عبد  ح�ضنى،  حمادة   -

على ملحق وثائقى، خا�ضة فيما يتعلق مبا ُيعرف مبذبحة الق�ضاء فى 1969(.

ق�ضايا  �ضل�ضلة  الق�ضاء،  وا�ضتقالل  االنتخابات  نزاهة  )حمرر(،  اللـه  �ضيف  �ضيد   -

ن�ضان، القاهرة 2005. �ضالح، مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ االإ

تعريب  املجتمع،  ال�ضلطة..  املحاكم..  من؟:  خدمة  فى  القانون  براون،  ناثان   -

وتعليق حممد نور فرحات، ط1، دار �ضطور، القاهرة 2004.

�ضالح ال�ضيا�ضى، �ضل�ضلة ق�ضايا  - نبيل عبد الفتاح واآخران )حمررون(، الق�ضاة واالإ

ن�ضان، القاهرة 2007. )وهو يعترب  �ضالح )3(، مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ االإ

الق�ضاة  الق�ضاء وال�ضدام احلاىل بني نادى  ا�ضتقالل  اأهم مرجع حديث عن ق�ضية 

بحاث املن�ضورة فى  والنظام احلاكم. وقد اعتمد هذا الكتيب ب�ضفة خا�ضة على االأ

بواب الثانى والثالث والرابع، وهى لكل من: حممود اخل�ضريى، عبد اللـه خليل،  االأ

ماهر اأبو العينني، جناد الربعى، حافظ اأبو �ضعدة، نبيل عبد الفتاح، تامر م�ضطفى، 

حفظ  ومع  الكتاب،  فى  ورودها  برتتيب  احلفيظ،  عبد  اأحمد  ال�ضحات،  عاطف 

�ضافة اإىل بحث لكاتب هذا الكتيب فى الف�ضل اخلام�س(. لقاب، باالإ االأ

-يحيى الرفاعى، ا�ضتقالل الق�ضاء وحمنة االنتخابات، ط1، املكتب امل�ضرى احلديث، 

القانونية  بحاث  واالأ الوثائق  من  مهمة  جمموعة  على  )ويحتوى    .2000 القاهرة 

املت�ضلة بكل من ا�ضتقالل الق�ضاء واإ�ضراف الق�ضاة على االنتخابات(.
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تعريف باملوؤلف

- مؤرخ ومترجم
- عضو هيئة حترير »البوصلة«، كتاب غير دورى، القاهرة ��00- 

اآلن.
- مدرس التاريخ احلديث بكلية اآلداب جامعة حلوان.

كتب منشورة: 
- سيد قطب واألصولية اإلسالمية )طيبة ����(؛ 

بعد  ما  عصر  فى  املثقف  وسلطة  الهوية  الهوية:  سؤال   -
احلداثة )ميريت ����(؛ 

ناصر  عبادة  وتشكل  التنحى  مظاهرات  املقدس:  الزحف   -
)ميريت ��00(.

ترجمات:
العلمانى  السياسى  الفكر  احلداثة:  عن  البحث  ماير،  رول   -

الليبرالى واليسارى فى مصر ����- ���� )ميريت �000(؛
وبناء  الباشا: محمد على وجيشه   - خالد فهمى، كل رجال 

مصر احلديثة )الشروق ��00(؛ 
الكتب  )دار  احلديثة  فى مصر  والقانون  الطب  - خالد فهمى، 

��00(؛ 
- سيدنى مينتز، احلالوة والسلطة: مكانة السكر  فى التاريخ 

احلديث؛ 
تاريخ  األوسط:  الشرق  تفسير  على  الصراع  لوكمان،  زكارى 

االستشراق وسياسته )الشروق ��00(.
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