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مقالة

الصدام مع القضاة:
أوضاع منذرة
عبدالله السناوي

ضمنت «حــركــة أح ــرار ال ـشــام» ،وهما
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــان األسـ ــاس ـ ـيـ ــان املـ ـك ـ ّـون ــان
لـ«جيش الفتح» (قبل انــدثــاره) الــذي
قاد الهجوم على إدلب.
ث ــم ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد شـهــر،
ي ـخــرج  8000مــن الــدفـعــة الـبــاقـيــة من
البلدتني اإلدلبيتني مقابل مسلحني
م ــن ريـ ــف دمـ ـش ــق ،وأه ـم ـه ــم مسلحو
ّ
مخيم اليرموك من «جبهة فتح الشام/

من البنود غير المعلنة
إطالق سراح أسرى
المقاومة اللبنانية
لدى «النصرة»

قائد قوات «التحالف الدولي» ،ستيفن
تــاونـسـنــد ،إن ــه «ال يـتــوقــع» أن يتمكن
«ح ـ ــزب االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» من
بناء «دولة اتحادية كردية» فى شمال
سوريا .وأوضــح أن مهمة «التحالف»
لـيـســت «إق ــام ــة دول ــة ات ـحــاديــة كــرديــة،
ونـ ـح ــن ال نـ ـح ــرر الـ ــرقـ ــة مـ ــن أج ـ ــل أي
حـ ـ ــزب» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «مـ ــا ن ـ ــراه مع
(قوات سوريا الديموقراطية) ،أنه على
الــرغــم مــن أن قياداتهم كــرديــة إلــى حد
كـبـيــر ،ف ــإن أك ـثــر مــن نصفهم مــن غير
األك ــراد .»،وفــي سياق متصل ،تستمر
م ـع ــارك «ق ـس ــد» م ــع تـنـظـيــم «داعـ ــش»
فــي محيط ســد الـفــرات ،ومـطــار مدينة
الطبقة .وأف ــادت وكــالــة «روي ـتــرز» بأن
التنظيم قصف مواقع تسيطر عليها
«ق ـ ـسـ ــد» ع ـن ــد سـ ــد ال ـط ـب ـق ــة ،وه ـ ــو مــا
أجـبــر مهندسني على وقــف جهودهم
لتخفيف ضغط املـيــاه مــؤقـتــا ،قبل أن
يعودوا لفتح قناتني لتصريف املياه.
(األخبار)

النصرة» .االتفاق جرى برعاية تركية
ـ قطرية ـ إيرانية ولعب حزب الله دورًا
فـيــه .وي ـســري وق ــف إط ــاق ال ـنــار ملــدة
تـسـعــة أش ـهــر ف ــي  14مـنـطـقــة ،بينها
محيطة.
«البلدات األربع» ومناطق
ّ
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أيـ ـض ــا ،أن ـ ــه في
«هوامش» االتفاق بنود غير املعلنة،
أهـمـهــا إط ــاق س ــراح أس ــرى املـقــاومــة
اللبنانية لدى «النصرة» ،وذلك مقابل
ّ
املسرب عن إطــاق ســراح مئات
البند
مــن املعتقلني مــن املسلحني وغيرهم
من سجون الدولة السورية.
وح ـس ــب م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فــإن
ّ
للتوصل إلى
التفاوض ما زال جاريًا
ثان يتضمن انسحاب مسلحي
اتفاق ٍ
ّ
ال ـق ـل ـم ــون أيـ ـض ــا ،إال أن ال ـع ــائ ــق هــو
مسلحي «داع ــش» فــي منطقة مــا بني
القلمون والــزبــدانــي الــذيــن يرفضون
أي ات ـف ــاق أو االن ـس ـح ــاب ،وأوص ـل ــوا
رس ــائ ــل م ـف ــاده ــا أنـ ـه ــم «م ـس ـت ـعــدون
لالنتحار ولن ينسحبوًا ابدًا».

قضية استقالل القضاء ال ّ
تخص القضاة وحدهم .بقدر
تأكيد مثل ذلك االستقالل ،يعتدل ميزان العدالة في البلد
ّ
كله .وباتساع ّ
التغول عليه ،يختل كل شيء .ملاذا التحرش
بالقضاة اآلن؟ السؤال يطرح نفسه بإلحاح وغضب في
تجمعاتهم وبياناتهم على خلفية رفض جماعي لقانون
«الهيئات القضائية» ،الذي صدر بطريقة تثير الشكوك
في أهدافه وما وراءه.
فليس هناك داع وال تفسير يبرر إصدار قانون يخص
شؤونهم بتعجل من دون اعتبار ملا أبدوه بإجماع نادر
من اعتراضات إال أن تكون الصدور ضاقت بأي قدر من
استقالل القضاء ،كما أي قدر آخر من حرية الصحافة
والعمل األهلي.
وهكذا دخلت مصر أزمــة غير مسبوقة بني السلطتني
الـتـشــريـعـيــة وال ـق ـضــائ ـيــة ت ـنــذر ب ـتــداع ـيــات وع ــواق ــب ال
يحتملها بلد منهك.
لم تكن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون املثير
لالستهجان القضائي ،الــذي يخول رئيس الجمهورية
سلطة حسم اختيار رؤساء الهيئات القضائية باملخالفة
للدستور روحًا ونصًا ولألعراف الراسخة التي سادت
على مدى عقود .فمن الجهة الخفية التي أشعلت األزمة
املرشحة للتفاقم؟
ب ــأي م ـن ـطــق؟ ...وألي أه ـ ــداف؟ ب ـس ــؤال آخ ــر :م ــن يــديــر
البرملان؟
ليس هناك إجابة على شيء من التماسك ،فال أولويات
تشريعية مقنعة وال ممارسة ملموسة لدوره الدستوري
املفترض في الرقابة على السلطة التنفيذية .كما ال أحد
يعرف كيف تجري األم ــور فيه وال مــن يضبط إيقاعه
العام ،فال قادة سياسيون وال برامج معروفة وال قواعد
ملزمة من التي تعرفها البرملانات الحديثة.
عندما تغيب الـقــواعــد يصبح التفلت سمة عــامــة ،وقد
وصلت مداها في اصطناع أزمة القضاة والوصول بها
إلى نقطة الصدام والتفجير.
املثير أن القانون أجازه البرملان على عجل في اليوم ذاته
إلقرار صيغته النهائية باللجنة التشريعية.
هذا وحده مثير للتساؤالت والريبة .ما وجه االستعجال؟
ثم ما الذي يسوغ تجاهل اإلجماع القضائي على رفض
التعديالت الـتــزامــا بمبدأ األقــدمـيــة كأحد أصــول العمل
القضائي في اختيار رؤساء الهيئات وفلسفة الدستور
ً
فــي الفصل بــن الـسـلـطــات ،فـضــا عــن الـنــص الصريح
للمادة ( )١٨٥التي تقضي بأن كل هيئة قضائية تقوم
على شؤونها ولكل منها موازنة مستقلة ويأخذ رأيها
في مشروعات القوانني املنظمة التي تخصها ،وأن هذا
الرأي ال بد من أن يحترم ويقدر؟
بأي قراءة على شيء من الرشد السياسي ،فإن إصدار
ذلــك القانون خطيئة كبرى ســوف يدفع ثمنها باهظًا.
في كل أزمــات القضاة التي مرت على مصر بتاريخها
املـعــاصــر ،مهما اختلفت ال ـظــروف والـعـصــور وطبيعة
األزمات نفسها ،فإنها كانت تؤشر على أوضاع منذرة،
لكن ال أحد يقرأ التاريخ ويتعلم من عظاته.
شيء من تلك األوضاع املنذرة حدث في أزمة  ،١٩٦٩وفي
أزمات أخرى تتالت على عهود أنور السادات ،وحسني
مبارك ،ومحمد مرسي.
تطويع القضاء يتناقض مــع جوهر رسالته ،والـصــدام
حتمي عندما يجري االستخفاف به على النحو الذي
جرى في األزمة املاثلة.
العبارات التي استخدمها قضاة مصر في الــدفــاع عن
كرامة منصاتهم تؤشر على مستويات خطيرة من عدم
الثقة ،فـ»القانون مشبوه» و»يثير الشك حول الغرض منه
والرغبة في تقويض دعائم القضاء في الوقت الحالي» ـ
بحسب بيان مجلس الدولة.
ُ
م ــن أخ ـط ــر م ــا ي ـت ــردد أن ال ـق ــان ــون مـ ــرر ح ـتــى يمنع
املـسـتـشــار يـحـيــى ال ــدك ــروري ،الـقــاضــي ال ــذي أصــدر
الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير،
مــن حقه بقواعد األقــدمـيــة فــي رئــاســة مجلس الــدولــة

الذي أزف أوانه في حزيران /يونيو املقبل.
إذا كــان األم ــر كــذلـ ك فــإنــه قــانــون ال ــدك ــروري ،وتفصيل
ال ـقــوانــن عـلــى أش ـخــاص أزم ــة وم ــأس ــاة وش ـه ــادة إدان ــة
للعصر كله.
من أوصل األمور إلى هذا الحد؟ وأين الكالم الكثير عن
احترام القضاء؟
ألي أزمــة كبيرة وجــوه عــديــدة ليست بــالـضــرورة كلها
سلبية .عودة الروح إلى قيم استقالل القضاء إيجابية،
فقد تراجعت على نحو فادح في السنوات األخيرة.
وتــأكـيــد الثقة الـعــامــة فــي الـقـضــاء إيجابية أخ ــرى ،فقد
تعرضت لتجريف ال يمكن إنكاره.
أول تعقيدات األزمة ،دخول املجلس األعلى للقضاء طرفًا
ً
مباشرًا ،وهو أكثر هيئات الدولة إجالال واحترامًا.
وثاني تعقيدات األزمــة ،أن رئيس الجمهورية إذا صدق
عـلــى ال ـقــانــون فـهــو ط ــرف مـبــاشــر آخ ــر .وه ــو أم ــر غير
محتمل.
وثالث تعقيدات األزم ــة ،أن القضاة ســوف يذهبون في
التصعيد إلــى حد يهدر ما تبقى للمجلس النيابي من
اعتبار.
وراب ــع تعقيدات األزم ــة ،أن الــدسـتــور يـلــزم بتولي قسم
التشريع بمجلس الــدولــة مــراجـعــة وضـبــط مشروعات
القوانني ،فإذا ما كان ذلك املجلس يرى أنه «مشبوه» فأي
مراجعة سوف تجرى؟
تعطيل القانون هو االحتمال األكبر.
وخامس تعقيدات األزمة ،إذا ما مرر القانون فإن القضاة
س ــوف يـطـعـنــون ب ــه ل ـع ــدم ال ــدس ـت ــوري ــة ،وذلـ ــك يفضي
بالضرورة إلى ارتباكات ال نهاية لها وصدامات مفتوحة
بني مؤسسات الدولة.
مــع الـتـصـعـيــد امل ـتــوقــع لـغـضـبــة ال ـق ـضــاة ،ف ــإن مــن غير
املـسـتـبـعــد أن ي ـل ـقــى ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد م ـص ـيــر قــانــون
الجمعيات األهلية ،الذي لم يصدق عليه رئيس الجمهورية
حتى اآلن بأثر ما ترتب عليه من ردات فعل دولية سلبية.
كــان إص ــدار قــانــون الجمعيات األهـلـيــة ،بالطريقة التي
صدر بها والنصوص التي انطوى عليها ،تفكيرًا أمنيًا
مغلقًا على مـخــاوفــه مــن دون نظر إلــى مــا قــد يفضي
إليه من إلغاء عملي لعشرات اآلالف من الجمعيات ،التي
تعنى بصحة وتعليم الفئات األكثر احتياجًا وتقصر
عن خدماتها الحكومة.
الــدول الحديثة تحكمها القواعد الواضحة ال السلطات
الغامضة.
عندما كــانــت املستشارة األملــانـيــة ،أنجيال ميركل ،في
القاهرة تطرقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،إلى
هذا امللف ،واتفقت معه ـ حسب تأكيداتها لخمسة من
الشخصيات العامة والحقوقية التقتهم في بيت سفير
بالدها ـ على حل مشكلة املنظمات األملانية املتوقفة في
إطــار حــل شامل ألزمــة املجتمع املــدنــي .وذلــك يعني أن
هناك قانونًا جديدًا متوقعًا غير القانون الذي صدر في
أجواء مريبة.
أي ــن امل ـســؤول ـيــة بــال ـض ـبــط؟ وم ــن وق ــف وراءه وحـشــد
التصويت وم ــرره كــأنــه صاعقة؟ إلــى أي مــدى تحتمل
مصر تلك التحرشات والصدامات مع كل معنى ينتسب
إل ــى ث ــورة «ي ـنــايــر» وم ــا أمـلــت فـيــه مــن تـحــول إل ــى دولــة
ديموقراطية مدنية حديثة؟
ال يمكن أن يـكــون هـنــاك اسـتـقــرار تـحـتــاج إلـيــه مصر،
وال أمــل فــي مستقبل آمــن إذا لــم يتم احـتــرام الشرعية
الدستورية.
القضية األساس في أزمة القضاة الجديدة ،في سياقها
وفــي مــا حولها .غياب السياسة مــأســاة كاملة .عندما
تغيب الـسـيــاســة يـتـقــدم األم ــن .األم ــن ض ــروري فــي أي
مجتمع ،لكن ليس مــن دوره إدارة امللفات السياسية.
ذلك ّ
يقوض تمامًا أي تطلع لدولة حديثة ويفسح املجال
ألزمات متكررة مع القضاة وغير القضاة.
في االلتحاق بالعصر تتبدى قــوة املجتمعات وصالبة
بنيانها أمام أي عواصف كالتي تهدد مصر اآلن .بالنظر
العام ،فإن قضية القضاة هي قضية كل مصري.

