
المفكرة القانونية 2016

رسم رائد شرف



المفكرة القانونية 2016

 الفصل السادس:
أهم حراكات القضاة:

407



408

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

التحركات داخل القضاء،2013 514

ــذه  ــرز ه ــن أب ــاء. وم ــل القض ــة داخ ــركات جماعي ــول تح ــة حص ــدة إلمكاني ــرات ع ــرت مؤش ــة 2013، ظه ــع بداي م
ــاء  ــجع إنش ــه يش ــة، أن ــرة القانوني ــالل المفك ــن خ ــدء 2013 م ــذ ب ــن من ــذي أعل ــدل، ال ــر الع ــف وزي ــرات، موق المؤش
جمعيــة أو نــاد للقضــاة فـ«مــن الجميــل أن يكــون لدينــا مجموعــة مــن القضــاة .. يخرجــون ليدافعــوا عــن القضــاء وهيبتــه 
واســتقالليته فــي مــوازاة القيــام بواجباتهــم«515، وكأنــه بذلــك يأمــل اســتنهاض القضــاة للمشــاركة فــي إصــالح القضــاء. 
ولكــن أهــم مــن موقــف الوزيــر فــي هــذا الشــأن، هــي تحــركات القضــاة ذات الدرجــات المتفاوتــة والتــي قــام بهــا القضــاة 

منــذ بدايــة ســنة 2013. 

ــن دون  ــان م ــبكة التواصــل االجتماعــي مخصصــة لقضــاة لبن ــى ش ــة عل ــدة، صفح ــى ح ــان، كال عل ــق قاضي ــد أطل فق
ــن. ــر محدودي ــل وتأثي ــي تفاع ــا ذوات ــن بقيت ــن الصفحتي ــواهم. إال أن هاتي س

وعلــى صعيــد آخــر، أجــرى عــدد مــن رؤســاء غــرف محكمــة االســتئناف سلســلة اجتماعــات فــي مــا بينهــم للتباحــث فــي 
مــدى مالءمــة إنشــاء جمعيــة. 

إال أن أهــم التحــركات فــي هــذا المجــال، هــو التحــرك الحاصــل تبعــاً لالعتــداء علــى قــاض شــاب هــو بــالل بــدر مــن 
قبــل عناصــر مــن الجيــش علــى أحــد مداخــل الضاحيــة الجنوبيــة، وذلــك فــي 2013/9/30. 

وقــد نشــأت عــن هــذه القضيــة ردود أفعــال تضامنيــة الفتــة واســتثنائية فــي أوســاط القضــاة، وخصوصــاً الشــباب منهــم، 
ســرعان مــا اتخــذت طابــع مواجهــة ليــس إزاء المؤسســة العســكرية بــل قبــل كل شــيء إزاء مجلــس القضــاء األعلــى: 
ــق جلســاتهم احتجاجــاً مــن دون  ــاء أنفســهم تعلي ــي 2013/10/1 مــن تلق ــن عــدد مــن القضــاة ف ــى، أعل فمــن جهــة أول
ــذ  ــخ قصــور العــدل من ــى بتاري ــك للمــرة األول ــاً إلرادة رئيســه، وذل ــل خالف ــى ب ــس القضــاء األعل ــة مــن مجل أي تغطي
1982 فــي ظــل حــراك اللجنــة القضائيــة المؤقتــة516. وفــي إثــر اجتماعهــم األول فــي ذلــك التاريــخ فــي قصــر العــدل 
 sms ــم بواســطة ــى زمالئه ــن القضــاة دعــوة ال ــدد م ــى، وجــه ع ــس القضــاء األعل ــى هامشــه بمجل ــوا عل ــذي التق وال
ــى فــي  ــس القضــاء األعل ــى مواقــف مجل ــك كــرد فعــل مباشــر عل ــة للقضــاة، وذل للتشــاور فــي موضــوع إنشــاء جمعي
هــذا الخصــوص517. وبالفعــل، لبــى الدعــوة حوالــي 55 قاضيــاً، غالبيتهــم مــن الشــباب، اجتمعــوا فــي قصــر العــدل فــي 
القاعــة المقابلــة لقاعــة محكمــة التمييــز )المــكان المحــدد فــي الدعــوة( التــي أُغلقــت بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى. 
اتفــق الحاضــرون علــى إنشــاء جمعيــة لكــن تريثــوا بهــدف التباحــث مــع قضــاة هــم أعلــى درجــة يتدارســون مــن جانبهــم 

إمكانيــة تأســيس جمعيــة للقضــاة منــذ أشــهر وبهــدوء. 

وال نبالــغ إذا قلنــا إن هــذه القضيــة قــد نجحــت فــي تحريــك القضــاة أكثــر مــن أي قضيــة أخــرى منــذ 1999 حيــن تــم 
اســتدعاء القضــاة الــى خدمــة العلــم518. كمــا عمــد القضــاة الــى تناقــل حادثــة االعتــداء كمــا رواهــا بــدر علــى وســائل 
ــز التواصــل  ــى فــي تعزي ــى اســتخدام هــذه الوســائل للمــرة األول ــى نحــو أدى ال التواصــل االجتماعــي )الفايســبوك( عل

514 -   نشر في المفكرة القانونية، ملحق العدد 13، كانون الثاني 2014
515 -   مقابلة مع وزير العدل، المفكرة القانونية، العدد 7، كانون الثاني 2013. 

516 -  الدراســة التوثيقيــة لســامر غمــرون ونــزار صاغيــة عــن التحــركات القضائيــة فــي لبنــان، فــي »حيــن تجمــع القضــاة« ، إعــداد نــزار صاغيــة، 
بيــروت : صــادر للمنشــورات الحقوقيــة، 2009.

517 -   يســجل أن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى جــان فهــد زار قائــد الجيــش غــداة حادثــة االعتــداء علــى القاضــي بــالل بــدر وأعلــن أنهمــا تطرقــا 
لشــؤون قضائيــة. 

518 -   سامر غمرون ونزار صاغية، مذكور أعاله.
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والتضامــن فــي مــا بيــن القضــاة، كاســرين بذلــك تعميــم المجلــس باالمتنــاع عــن التعبيــر عــن آرائهــم علــى هــذه الشــبكة. 
ــى وعــي  ــاً عل ــراً عميق ــد تــرك دون ريــب أث ــه ق ومهمــا تكــن النتيجــة التــي سيســفر عنهــا هــذا الحــراك القضائــي، فإن
القضــاة إزاء أهميــة وجــود تجمــع قضائــي يمثلهــم ويدافــع عــن مصالحهــم وعــن اســتقالل القضــاء ويكــون ضابطــاً لعمــل 
مجلــس القضــاء األعلــى. وهــو وعــي ال بــد أن ينتــج ثمــاره قريبــاً فــي اتجــاه إعــادة تحديــد العالقــة بيــن القاضــي ومجلــس 
القضــاء األعلــى الــذي غالبــاً مــا انقلــب علــى وظيفتــه فــي ضمــان اســتقاللية القضــاة للتحــول الــى ذراع للســلطة السياســية 

غالبــاً مــا تُســتخدم لتدجيــن القضــاة والتدخــل فــي أعمالهــم. 
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 للمرة الثانية خالل أقل من سنة،
قضاة لبنان يبادلون االعتداء بالحراك والمواجهة519

نزار صاغية

الحــدث اســتثنائي وبالــغ األهميــة وقــد بقــي الــى حــد كبيــر خــارج االهتمــام االعالمــي: عــدد كبيــر مــن القضــاة قــرروا 
بالتوافــق فيمــا بينهــم التوقــف عــن العمــل فــي يــوم 15-5-2014، مــن دون أن يكــون هنالــك جهــة رســمية داعيــة اليــه. 
وقــد هــدف التوقــف عــن العمــل الــى جبــه قــرار الهيئــة العامــة للمجلــس النيابــي بتقصيــر العطلــة القضائيــة مــن شــهرين 
الــى شــهر فــي جلســتها المنعقــدة فــي 14-5-2014. وســبب رفــض القــرار ال يقتصــر علــى مآلــه وحســب، انمــا بالدرجــة 
األولــى علــى طريقــة اتخــاذه مــن أعضــاء الســلطة التشــريعية خالفــا لقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي الــذي يوجــب تشــاورا 
مســبقا مــع أعضــاء الســلطة القضائيــة أو هيئاتهــا الرســمية )المــادة 5(. وقــد اختلــف مســتوى تجــاوب القضــاة مــع هــذه 
الدعــوة وفــق الدرجــات والمناطــق والوظائــف: ففيمــا كان التجــاوب شــبه تــام فــي محاكــم الشــمال، بلغــت نســبة التعطيــل 
فــي بيــروت، حســب مصــادر قضائيــة، مــا يقــارب ال50% مــع نســب متقاربــة فــي محاكــم بعبــدا وجديــدة ونســب أدنــى 
ــث الدرجــات، وإن كان القضــاة  ــا مــن حي ــدة بشــأنها. أم ــى أي معلومــات أكي ــم نتوصــل ال ــي المحافظــات األخــرى ل ف
الشــباب القــوة الغالبــة فــي هــذا التحــرك، فانــه شــمل أيضــا قضــاة مــن ذوي الدرجــات والمناصــب العاليــة، ومنهــم قضــاة 
مــن رؤســاء محاكــم اســتئناف ومحكمــة التمييــز. والــى ذلــك، لــم يقتصــر التحــرك علــى قضــاة الحكــم، انمــا شــمل أيضــا 

عــددا مــن قضــاة النيابــة العامــة، جــاء فــي مقدمهــم قضــاة النيابــة العامــة الماليــة وعــدد مــن قضــاة التحقيــق.

ــة التفتيــش القضائــي  والالفــت ان هــذا الحــراك اســتمر رغــم تدخــل رؤســاء محاكــم االســتئناف فــي المحافظــات وهيئ
ــد  ــاة عق ــض القض ــاز لبع ــة االيع ــش درج ــة التفتي ــاعي هيئ ــت مس ــد بلغ ــل. وق ــن العم ــف ع ــن التوق ــاة ع ــي القض لثن
جلســاتهم تحــت طائلــة اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم، بحجــة »أن القضــاء ســلطة وأن الســلطة ال تُضــرب«. 
ــع . ــذه المراج ــب ه ــتجابة لطل ــل اس ــن العم ــف ع ــم بالتوق ــن مواقفه ــوا ع ــد تراجع ــار ق ــاة الكب ــن القض ــدد م وكان ع

ويهمني في هذا اإلطار تسجيل ثالث مالحظات:

األولى، أنــه التحــرك الثانــي مــن نوعــه فــي غضــون أقــل مــن ســنة، بعــد التحــرك الحاصــل فــي تشــرين األول 2013 
ــه. وتمامــا  ــت المفكــرة أضــاءت علي ــذي كان ــالل بدر وال ــي ضــد القاضــي ب ــداء عناصــر مــن الجيــش اللبنان تبعــا العت
ــن المراجــع  ــا م ــون موجه ــن دون أن يك ــن القضــاة م ــة م ــادرة عفوي ــذاك، حصــل التحــرك بمب كالتحــرك الحاصــل آن
القضائيــة الرســمية، واســتمر رغــم مواجهــة هــذه المراجــع لــه. وفيمــا رفــض مجلــس القضــاء األعلــى تحــرك 2013 
علــى خلفيــة رفضــه ألي مواجهــة مــع مؤسســة الجيــش، فــان رفــض المراجــع القضائيــة لحــراك 2014 نبــع ليــس عــن 
اختــالف فــي وجهــات النظــر فــي رفــض تقصيــر العطلــة القضائيــة، انمــا عــن فهــم خــاص لموجــب التحفــظ مفــاده انــكار 
ــى  ــا انمــا يؤشــر ال ــام القضــاة بهم ــان قي ــن، ف ــن التحركي ــر والتجمــع. وبمعــزل عــن أســباب هذي ــة القضــاة بالتعبي حري
حصــول تحــول جوهــري فــي بيئــة عملهــم، قوامــه تعزيــز قدرتهــم وجهوزيتهــم علــى التجمــع والتحــرك إزاء االعتــداءات 
التــي قــد تطالهــم. ومــا يعــزز ذلــك طبعــا هــو تزامــن هذيــن الحراكيــن مــع ســعي عــدد كبيــر ومتزايــد مــن القضــاة الــى 
تأســيس جمعيــة وتاليــا الــى اعطــاء تضامنهــم طابعــا تنظيميــا وبنيويــا. وقــد يكــون انخــراط عــدد هــام منهــم فــي مســاعي 

519 -   نشر على موقع المفكرة االلكتروني بتاريخ 16 أيار 2014. 
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انشــاء جمعيــة للقضــاة معطــى أساســيا لفهــم التفــاوت الحاصــل فــي مســتويات التجــاوب مــع الدعــوة للتوقــف عــن العمــل 
وفــق المناطــق والدرجــات والمناصــب والتــي ســبق بيانهــا أعــاله، بحيــث يكــون مســتوى تجــاوب الفئــات المختلفــة أعلــى 

بقــدر مــا يرتفــع عــدد أعضائهــا المنخرطيــن فــي مســاعي انشــاء الجمعيــة.

وبالطبــع، مــن شــأن نجــاح التوقــف القضائــي عــن العمــل أن يســهم فــي تعزيــز حظــوظ قيــام الجمعيــة التــي مــن شــأنها 
فــي حــال نشــوئها أن تضمــن بدورهــا تناميــا للحــراك واتســاعا فــي رقعــة انتشــاره. وهــذا مــا نســجله فعليــا بيــن تشــرين 
األول 2013 والتحــرك األخيــر الــذي شــمل عــددا أكبــر مــن القضــاة وامتــد الــى قضــاة الدرجــات العليــا وقضــاة النيابــة 

العامــة والتحقيــق كمــا ســبق بيانــه.

ــرارات  ــي الق ــر ف ــى التأثي ــادر عل ــر كجســم فاعــل وق ــا وبشــكل منتظــم ومثاب ــرض القضــاة أنفســهم تدريجي ــك، يف وبذل
العامــة وال ســيما القــرارات المتصلــة بالشــأن القضائــي، فيتحــول الجســم القضائــي بكاملــه )وليــس فقــط فــي رأس هرمــه( 
مــن متلــق لسياســات تتفــرد الســلطات الحاكمــة فــي وضعهــا الــى شــريك ذات دور متزايــد فــي صنــع هــذه السياســات 

والتأثيــر فيهــا.

وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو المنطلقــات والنبــرة المســتخدمة فــي البيانيــن الصادريــن تبعــا لتعطيــل العمــل وفــي اليــوم 
نفســه عــن الهيئــات القضائيــة ونقابتــي المحاميــن مــن جهــة، وعــن وزارة العــدل مــن جهــة أخــرى.

فقــد تميــز هــذان البيانــان بموقــف رصيــن يســتند الــى لغــة مبدئيــة واضحــة، مفادهــا وجــوب احتــرام مبــدأ فصل الســلطات 
ــام  ــو الع ــون الج ــح أن يك ــن المرج ــي. وم ــم القضائ ــال التنظي ــل يط ــي أي تعدي ــى ف ــاء األعل ــس القض ــارة مجل واستش
القضائــي قــد انعكــس علــى مضمــون هذيــن البيانيــن، علــى نحــو يعكــس تكامــال يؤمــل تطــوره بيــن الحــراك القضائــي 
والمراجــع القضائيــة التــي طالمــا أنكــرت مشــروعية ومالءمــة هــذا الحــراك. وليــس مــن المســتبعد أن يكــون البيانــان 
قــد هدفــا الــى اســتيعاب حــراك القضــاة والحــؤول دون تحولــه الــى حالــة عامــة ومتكــررة؛ وربمــا يكونــان نجحــا بذلــك 
بحيــث اكتفــت غالبيــة وســائل االعــالم بنقــل نــص البيانيــن مــع التعتيــم الكامــل علــى حــراك القضــاة واضرابهــم، رغــم 

جدّته وأهميتــه الفائقة.  

الثانيــة، أن القضــاة بــدوا مــن خــالل تحركهــم وكأنهــم يلتقــون مــع الحــراك األوســع للعامليــن فــي الوظيفــة العامــة. ففيمــا 
تعطــل عمــل المحاكــم بشــكل كبيــر بفعــل توقــف كتــاب المحاكــم عــن العمــل تلبيــة لدعــوة هيئــة التنســيق النقابيــة الــى 
االضــراب فــي 14 أيــار، عــاد وتعطــل عملهــا بعــد يــوم واحــد بشــكل ال يقــل اتســاعا فــي 15 أيــار بفعــل اضــراب القضــاة 
ــي تحظــر عليهــم  ــن الت ــن العامي ــون الموظفي ــون هــؤالء فــي كســر المــادة 15 مــن قان ــك وكأنهــم يوافق ــدوا بذل ــن ب الذي
ــدوق  ــن مــن مــوارد صن ــن العامي ــل سلســلة الموظفي ــى تموي ــواب ال ــؤدي توجهــات الن ــدل أن ت االضــراب. وهكــذا، وب
تعاضــد القضــاة الــى ابــراز تضــارب فــي المصالــح بيــن القضــاة والموظفيــن، نجــح الحــراك مــن خــالل أســلوبه وتوجيــه 
ســهامه الــى الســلطة التشــريعية المتهمــة بالتعــدي علــى القضــاء والموظفيــن علــى حــد ســواء، فــي االلتقــاء ولــو ضمنــا 
ــا، مــن شــأنه أن يــؤدي الــى تشــذيب قانــون  ــة دفعــا معنوي ــة التنســيق. وبذلــك، قــدم القضــاة لهــذه الهيئ مــع حــراك هيئ
الوظيفــة العامــة مــن المحظــورات الــواردة فيــه للتنظيــم النقابــي والمهنــي والتعبيــر عــن الــرأي، والتــي باتــت طبعــا فــي 
تعــارض تــام مــع مــواد الدســتور ومقدمتــه، وال ســيما بمــا يتصــل باإلحالــة الــى المواثيــق الدوليــة. وتجــدر االشــارة فــي 
هــذا اإلطــار الــى اختــالف القضــاة فــي وصــف توقفهــم عــن العمــل: ففيمــا أصــر البعــض علــى تســميته اعتكافــا، وذلــك 
علــى أســاس أن القضــاء ســلطة وأن الســلطة ال تحتــج أو تُضــرب انمــا لهــا فقــط أن تعتكــف، أصــر قضــاة آخــرون علــى 
تســميته اضرابــا أو تعطيــال للمحاكــم، علــى نحــو يعكــس إرادة صريحــة لهــم فــي ممارســة االحتجــاج المهنــي ضــد جهــات 
ــم  ــدا عــن المفاهي ــي بعي ــوذ الفعل ــع النف ــر انســجاما مــع واق ــر أكث ــف األخي ــدو الموق ــع، يب ــذة بشــكل واضــح. وبالطب ناف
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النظريــة والتــي باتــت منافيــة تمامــا لهــذا الواقــع.

أمــا المالحظــة الثالثــة، فهــي تتصــل بماهيــة المطالــب التــي يــدور الحــراك حولهــا. فهــل هــي نقابيــة ذات طابــع فئــوي، 
ــح  ــة للصال ــة معين ــة، أم أنهــا تنــدرج ضمــن رؤي ــة كدول ــح الدول ــذي يجعلهــا فــي تعــارض محتمــل مــع مصال األمــر ال
العــام، ممــا يســمح باجتــذاب تأييــد الــرأي العــام والمواطنيــن لهــا فــي صــراع تزيــد أرجحيــة حصولــه؟ وخيــر دليــل علــى 
ــة لعــدد مــن النــواب للنيــل مــن حقــوق القضــاة، ســواء فيمــا يتصــل بتقديمــات صنــدوق  ذلــك هــي التصريحــات الناري

تعاضــد القضــاة أو العطلــة القضائيــة.

ــط  ــا رب ــة، مفاده ــة القضائي ــراكات اإلصالحي ــا للح ــدا قديم ــاة تقلي ــتعيد القض ــد أن يس ــن المفي ــون م ــد يك ــا، ق ــن هن وم
ــزز مشــاعر  ــا يع ــدوق التعاضــد، بم ــات صن ــب أو تقديم ــادة الروات ــب زي ــا مطال ــا فيه ــب الخاصــة للقضــاة، بم المطال
القضــاة بالطمأنينــة واالســتقاللية. وفــي هــذا المجــال، تؤكــد عــدد مــن قيــادات الحــراك القضائــي أن أســاس حراكهــم ليــس 
مــدة العطلــة، انمــا بالدرجــة األولــى، جبــه مــا اســموه اعتــداء الســلطة التشــريعية علــى الســلطة القضائيــة، وبــكالم آخــر 

الدفــاع عــن اســتقالل القضاء.  

كمــا قــد يكــون مــن المفيــد جــدا أن يســارع القضــاة الــى اعــالن تأســيس جمعيتهــم، فتأخــذ وجوههــم وخطابهــم ومطالبهــم 
حيــزا أكبــر فــي الخطــاب العــام، فــي أجــواء مــن شــأنها أن تمهــد الســتعادة القضــاء مكانتــه ودوره االجتماعييــن. يتبــع ... 
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 نواب يصنعون هشاشة القضاء،
وقضاة يرّدون بالحراك والمواجهة

نزار صاغية

ــن وإبرازهــا فــي  ــى العل ــى إخــراج هشاشــة أوضــاع القضــاة ال ــار 2014 ال أدت الجلســات التشــريعية فــي نيســان وأي
وجوههــم، بمــا يعكــس النقــص الكبيــر فــي ضمانــات اســتقاللية القضــاء. وقــد تــم ذلــك مــن خــالل عــدد مــن الخطــوات 
التشــريعية المعلــن عنهــا والتصريحــات المرافقــة لهــا. وفيمــا يتزامــن هــذا الخطــاب مــع خطــاب مماثــل فــي مواجهــة 
ــاً لجبــه هــذا الخطــاب مــن خــالل التجمــع وتظاهــرات  ــة بحقوقهــم، فــإن هــؤالء صاغــوا طرق مطالبــات موظفــي الدول
الغضــب وصــوالً الــى التهديــد بانتفاضــة عارمــة والتمهيــد إلنشــاء نقابــات فــي القطــاع العــام. والســؤال الــذي يُطــرح 
تاليــاً: كيــف يواجــه القضــاة مســاعي الســلطة السياســية الــى االفتئــات علــى حقوقهــم، وبكلمــة أخــرى واقــع الهشاشــة الــذي 

تتجــه الســلطة السياســية الــى حبســهم فيــه؟ 

خطوات سياسية تظهيراً لهشاشة القضاة وتعميقاً لها

منــذ بــدء النقــاش حــول سلســلة الرتــب والرواتــب، ُزّج بأوضــاع القضــاة الماليــة والوظيفيــة. وقــد حصــل ذلــك فــي 21 
ــة.  ــة القضائي ــراح تخفيــض مــدة العطل ــر لحكومــة نجيــب ميقاتــي، مــن خــالل اقت آذار 2013 فــي إطــار القــرار األخي
وإذ أُحيــل مشــروع القانــون بتقصيــر العطلــة الــى لجنــة لمزيــد مــن الــدرس فــي جلســة 1 نيســان 2014، عــاد النــواب 
ــب،  ــب والروات ــلة الرت ــون سلس ــروع قان ــكام مش ــن أح ــوع ضم ــذا الموض ــار 2014 ه ــة 14 أي ــي جلس ــوا ف ليتدراس
ــة المصغــرة التــي ُكلفــت بإعــداد مشــروعي  ــم تكتــف اللجن ــى تقصيرهــا مــن شــهرين الــى شــهر واحــد. ول وصــوالً ال
القانــون إلقــرار السلســلة ولتمويلهــا بذلــك، بــل أضافــت بنــوداً أخــرى مــن شــأنها المــّس بحقــوق القضــاة أبرزهــا البنــد 
اآليــل الــى إفــراغ صنــدوق تعاضــد القضــاة مــن مــوارده وتبعــاً لذلــك الــى تجريــده مــن تقديماتــه. ومــن المعلــوم أن هــذا 
الصنــدوق يضمــن للقضــاة مــوارد وخدمــات اجتماعيــة عــدة وأنــه يحتــل فــي ذاكرتهــم مكانــة هامــة، وخاصــة فــي بدايــة 
التســعينيات حيــن شــكل لهــم ضمانــة لتأميــن الحــد األدنــى مــن حاجاتهــم وحاجــات عوائلهــم، بعــد انهيــار قيمــة رواتبهــم 
بالكامــل. ال بــل إن النائــب فــؤاد الســنيورة اعتبــر فــي جلســة 15 نيســان 2014 أن زيــادة رواتــب القضــاة فــي 2011 مــن 
قبــل الحكومــة الماضيــة كانــت متســرعة وغيــر مدروســة، وذهــب الــى حــد المطالبــة بإعــادة النظــر فــي هــذه السلســلة.

والالفــت أن هــذه الخطــوات المقترحــة لــم تســتند الــى أي معطــى موضوعــي فــي قيــاس إنتاجيــة القضــاة ومــدى تأثيــر 
تقصيــر العدالــة فيهــا520 أو دراســة بشــأن مداخيــل القضــاة المتناســبة مــع الوظيفــة االجتماعيــة التــي يضطلعــون بهــا، وال 
الــى أي رؤيــة إصالحيــة متكاملــة، بــل بــدت، علــى ضــوء مبرراتهــا، أشــبه بعقــاب جماعــي يُفــرض علــى القضــاة علــى 

أســاس اتهــام عمومــّي لهــم بضعــف إنتاجيتهــم. 

وهــذا مــا عبّــر عنــه عــدد مــن النــواب )أبرزهــم النــواب فــؤاد الســنيورة وأحمــد فتفــت وســيرج طورسركســيان( الذيــن 
ــيئاً.  ــوا ش ــم يفعل ــى 120% ل ــل ال ــد تص ــبة ق ــي 2011 بنس ــم ف ــن زادت رواتبه ــاة الذي ــأن القض ــول ب ــى الق ــوا عل اتفق

520 -  رضوان مرتضى، ليس بخفض العطلة يصلح القضاء، األخبار 16 نيسان 2014. 
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ــر  ــم )تقصي ــي شــروط عمله ــي مكاســبهم والتشــديد ف ــي إعــادة النظــر ف ــواب ضــرورة ف ــا، ســجل هــؤالء الن ومــن هن
مــدة العطلــة، تخفيــض مداخيلهــم والخدمــات االجتماعيــة الممنوحــة لهــم(. وذهــب الســنيورة الــى حــد وصــف تقديمــات 
صنــدوق التعاضــد القضائــي بالهــدر والمزاريــب والــى تخييــر القضــاة بيــن زيــادة اإلنتاجيــة واالســتقالة. فـ«يــا تمشــي 
ــر  ــواب، يظهــر أن تبري ــق فــي مالحظــات هــؤالء الن ــد التدقي ــار(. وعن بإصــالح أو تمشــي علبيــت« )مناقشــات 14 أي
ــة  ــى أخطــاء الطبق ــى ال ــل بالدرجــة األول ــى أخطــاء مفترضــة معــزوة للقضــاة، ب ــط ال ــم يســتند فق ــاب الجماعــي ل العق
السياســية. وهــذا مــا نستشــفه بوضــوح كلــي مــن تصريــح فتفــت الــذي ذهــب الــى حــد تحميــل القضــاة وزر إخــالل وزيــر 
العــدل الســابق شــكيب قرطبــاوي بوعــوده بإصــالح القضــاء )مناقشــات 14 أيــار(. وفــي االتجــاه نفســه، نقــرأ حجــب 
جميــع العوامــل المؤثــرة ســلبياً فــي إنتاجيــة القضــاء كعــدد كبيــر مــن مســائل التنظيــم القضائــي )اختيــار للقضــاة وتفتيــش 
وتقييــم ومناقــالت وتوزيــع أعمــال( والتــي تتحمــل مســؤوليتها الســلطة التنفيذيــة ومــن تعيّنهــم فــي الهيئــات التــي تتولــى 
إدارة المســار القضائــي بالكامــل. فإنتاجيــة القضــاء هــي مســؤولية المؤسســة القضائيــة قبــل أن تكــون مســؤولية فرديــة 
للقضــاة. فمــن هــو المســؤول عــن تعطيــل تعييــن مــا يــراوح 48 قاضيــاً مــن متخّرجــي المعهــد فــي القضــاء منــذ مــا يزيــد 
عــن الســنة، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن هــدر للطاقــات؟ ومــن هــو المســؤول عــن النقــص فــي محاســبة القضــاة أو عــن 
ــاط القضــاة مــن خــالل تدخــالت شــبه  ــن المناطــق والمحاكــم؟ ومــن هــو المســؤول عــن إحب ــع األعمــال بي ســوء توزي
يوميــة فــي أعمالهــم؟ ومــن هــو المســؤول عــن عــدم تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة ضــد الدولــة وأحيانــاً لمصلحتهــا 
علــى نحــو يهــدر إنتاجيــة القضــاة ويجّردهــا مــن المعنــى ومعهــا مــوارد كثيــرة للدولــة521؟ وأال يظهــر مــن خــالل كل ذلــك 
أن الســلطات السياســية تعاقــب القضــاء جماعيــاً، لنقــص هــو بالدرجــة األولــى فيهــا؟ وبالطبــع، ال تهــدف هــذه األســئلة 
بشــكل مــن األشــكال الــى مجاملــة القضــاة أو رفــع المســؤولية عنهــم، وال الــى إنــكار الحاجــة الــى إصالحــات جذريــة فــي 
مجــال تنظيــم القضــاء برّمتــه بمــا فيهــا إصالحــات فــي مجــال العطلــة القضائيــة وصنــدوق التعاضــد القضائــي، لكنهــا 
تهــدف الــى منــع اســتمرار اســتباحة القضــاء بعنــوان أو آخــر مــع تعريــة حجــج الســلطة السياســية وباطنيتهــا والتــي غالبــاً 
مــا تســتغل عــدم رضــى المواطنيــن عــن أداء القضــاء للتوغــل فيــه ولتحقيــق مزيــد مــن االســتباحة، بمنــأى عــن أي رؤيــة 

إصالحيــة لــه. 

ومــا يدحــض أي ادعــاء بوجــود توجــه إصالحــي هــو أن مجمــل التدابيــر المقترحــة مــن قبــل الســلطات اتصلــت بإنتاجيــة 
القضــاة - ويفهــم الكميــة - مــن دون أي اقتــراح لتعزيــز ضمانــات االســتقاللية التــي ال حديــث عــن إصــالح مــن دونهــا 
ــت  ــرح فتف ــذا، وإذ ص ــد. وهك ــت القصي ــم بي ــب تصريحاته ــالً حس ــي أص ــي ه ــم والت ــم وكفاءته ــر إمكانياته أو لتطوي
بــأن قرطبــاوي قــد تقاعــس عــن إصــالح القضــاء، فــإن تصريحــه بقــي بمثابــة نــداء فــي صحــراء، نــداء ال ينتظــر أن 

يســتيجيب لــه أحــد، ال مــن النــواب وال مــن وزارة العــدل. 

ومــا زاد صــورة الهشاشــة وضوحــاً، هــو أن النــواب لــم يجــدوا حرجــاً فــي وضــع االقتراحــات ومناقشــتها بــل التصويــت 
عليهــا مــن دون أي تشــاور مــع القضــاة أو الهيئــات الممثلــة لهــم، رغــم قيــام وزيــر العــدل أشــرف ريفــي بتذكيرهــم خــالل 
الجلســة نفســها بالمــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي التــي توجــب عليهــم ذلــك )مناقشــات 14 أيــار(. وعليــه، بــدا 
االفتئــات علــى حقــوق القضــاة ممكنــاً مــن دون أن يصــد النــواب عــن ذلــك أي اعتبــارات قانونيــة أو رمزيــة، مــن قبيــل 
اســتقالل القضــاء أو مبــدأ فصــل الســلطات.. الــخ. ال بــل إن رئيــس المجلــس نبيــه بــري، دعــا الــى تســوية بشــأن العطلــة 
ــى نحــو يعكــس  ــه، عل ــة مــن إجازت ــة معين ــى أن يُحــرم القاضــي يحقــق إنتاجي ــدّد بـــ45 يومــاً، عل ــة بحيــث تُح القضائي

521 -  عالء مروة،5500 حكم في ذّمة الدولة، والحّجة حفظ المال العام، المفكرة القانونية، العدد 16، نيسان 2014. 
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استلشــاقاً هائــالً فــي ضمانــات اســتقاللية القضــاة مــن دون تعــرض أو تدخــل )مناقشــات 14 أيــار(.

ــدى القضــاة وأن يأســرهم فــي  وبالطبــع، مــن شــأن هــذا االستلشــاق أن يؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى مشــاعر االســتقالل ل
موقــع الذيــن ال حــول لهــم وال قــوة، وليــس لهــم إال أن يأملــوا أن تنصفهــم الســلطة مــن دون أن يكــون لديهــم أي أدوات 
للمشــاركة فــي قراراتهــا أو لجبههــا، وذلــك بمعــزل عمــا إذا كان التدبيــر المقتــرح مبــرراً اجتماعيــاً أم ال. وقــد بــدا هــذا 
الشــعور واضحــاً مــن خــالل تصريحــات األطــراف السياســية الناطقــة باســم القضــاء أو المدافعــة عــن حقوقــه. فوزيــر 
العــدل أشــرف ريفــي قــرأ رســالتين نيابــة عــن مجلــس القضــاء األعلــى، األولــى رســالة شــكر لموافقــة النــواب علــى 
التراجــع عــن تخفيــض مــوارد صنــدوق تعاضــد القضــاة، والثانيــة رســالة إقــرار بالمســؤولية مرفقــة بتمــّن بالعــدول عــن 
تقصيــر مــدة العطلــة: فمجلــس القضــاء واع لمســؤولياته ومســتعد للقيــام بمــا يلــزم إلرضــاء مطالــب النــواب باإلنتاجيــة 
)مناقشــات 14 أيــار(. أمــا مداخلــة وزيــر اإلعــالم رمــزي جريــج فقــد جــاءت بمثابــة اســتعطاف للنــواب للتراجــع عــن 
تخفيــض مــوارد صنــدوق تعاضــد القضــاة وتقديماتــه علــى خلفيــة أن القضــاة ال يتجــاوز عددهــم الـــ500 وليســوا قادريــن 

علــى الضغــط فــي الشــارع بســبب موجــب الحيطــة. 

وهكــذا، بــدا القضــاة مــن خــالل وزراء داعميــن لهــم عــّزالً فــي مــوازاة مجلــس نيابــي يتجبـّـر ويتجــاوز القانــون ويفتئــت 
علــى الحقــوق ويرغــم الفئــات االجتماعيــة المختلفــة باالمتنــاع عــن توجيــه أي انتقــاد اليــه، مهمــا كان هــذا االنتقــاد صائبــاً. 
ــوس الشــكر  ــم طق ــوا له ــم وأن يقيم ــم القضــاة، أن يرضخــوا له ــن فيه ــع، بم ــى الجمي ــم، وعل ــم ووقاره ــواب هيبته فللن

واالســتعطاف والمجاملــة واالعتــذار عنــد االقتضــاء، تحــت طائلــة فقــدان الحقــوق المكتســبة أو المطالــب بهــا. 

بقــي أن نشــير الــى مســألة بالغــة األهميــة. فرغــم الرجــوع عــن االقتــراح القاضــي بتمويــل سلســلة الرتــب والرواتــب 
ــاظ هواجــس مشــروعة بشــأن  ــل بإيق ــه كفي ــإن مجــرد اإلعــالن عن ــدوق تعاضــد القضــاة، ف للموظفيــن مــن مــوارد صن
ــي  ــس النياب ــأن المجل ــر ب ــك، يقتضــي التذكي ــي. وإلدراك أبعــاد ذل ــي النظــام اللبنان ــة القضــاة وهشاشــتها ف تراجــع مكان
كان قــد فصــل فــي 1993 سلســلة رواتــب القضــاة عــن سلســلة رواتــب موظفــي الدولــة بموجــب القانــون 1993/284، 
وذلــك بهــدف إعــادة النظــر فيهــا بمــا يتفــق مــع كــون القضــاء إحــدى الســلطات الثــالث. وقــد تــم ذلــك تحــت ضغــط تواتــر 
االســتقاالت مــن القضــاء تبعــاً النهيــار قيمــة رواتبهــم الشــرائية وفــي اســتعادة مجتــزأة لعريضــة522 كان قــد قدمهــا 172 
قاضيــاً منــذ 1979. وقــد ورد فــي األســباب الموجبــة للقانــون المذكــور اعتبــارات عــدة، منهــا تأميــن اســتقاللية القضــاء 
ــدا بوضــوح خــالل  ــلك القضــاء. وإذ ب ــى س ــؤة ال ــدة والكف ــتقطاب العناصــر الجي ــن القاضــي واس ــاء ذه ــان صف وضم
العقديــن المنصرميــن أن فصــل سلســلة القضــاة كان تدبيــراً شــكلياً محضــاً وأنــه لــم يــؤد بحــد ذاتــه الــى تحســين رواتــب 
القضــاة بالنظــر لخلــّوه مــن أي معيــار أو ضمانــة تربــط رواتبهــم برواتــب الــوزراء والنــواب أو تضمــن رفعهــا واقعيــاً، 
ــة اســتخدام فصــل السالســل  ــدوق التعاضــد أظهــر إمكاني ــن مــن صن ــل سلســلة الموظفي ــراح المذكــور بتموي ــإن االقت ف
كمدخــل إليجــاد تضــارب فــي المصالــح بيــن القضــاة وســائر الموظفيــن، بحيــث يبــدو رفــع سلســلة رواتــب هــؤالء وكأنــه 
ــن  ــن مجموعتي ــح يحصــل بي ــد األمــر خطــورة هــو أن هــذا التضــارب فــي المصال ــك. ومــا يزي ــى حســاب أولئ ــم عل يت
ــارات  ــك النتص ــد ذل ــا يمه ــع م ــة م ــيق النقابي ــة التنس ــوة هيئ ــى ق ــا تتنام ــراك. ففيم ــى الح ــة عل ــدرات متفاوت ــي ق ذوات
ــروكاً الستنســابية الســلطة و«شــفقتها« بفعــل  ــن أي حــراك وبالنتيجــة مت ــر القضــاء عاجــزاً عــن تكوي مســتقبلية، يظه

موجــب الحيطــة، كمــا نستشــف مــن تصريــح الوزيــر جريــج المشــار اليــه أعــاله. 

522 -  ســامر غمــرون ونــزار صاغيــة، التحــركات القضائيــة الجماعيــة فــي لبنــان، فــي: »حيــن تجمــع القضــاة«، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، 
ــروت.   2009، بي
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وهكــذا، وبعدمــا شــّكل الفصــل مناســبة للســلطات العامــة إلرضــاء فئــة مــن دون الفئــات األخــرى فــي فتــرات عــدة أهمهــا 
2011 والتمييــز فــي مــا بينهــا كلمــا رأت مصلحــة فــي ذلــك، فإنــه شــّكل فــي 2014 مناســبة الختــالق فتنــة بيــن القضــاة 

والموظفيــن العاميــن، مــع احتمــال أن تنتهــي لمصلحــة الطــرف األقــوى. 

حراك القضاة في مواجهة االستضعاف واالستخفاف

ــي 5-14- ــدة ف ــته المنعق ــي جلس ــى شــهر ف ــن شــهرين ال ــة م ــة القضائي ــر العطل ــي بتقصي ــس النياب ــرار المجل وإزاء ق
2014، وخالفــاً لمــا أورد جريــج فــي المجلــس، قــدم غالبيــة القضــاة جوابــاً ســريعاً وعفويــاً علــى نحــو يظهــر غضبــاً 
عارمــاً إزاء اســتضعافهم، وإن بقــي هــذا الغضــب الــى حــد كبيــر خــارج االهتمــام اإلعالمــي. فقــد قــرر عــدد كبيــر مــن 
القضــاة بالتوافــق فــي مــا بينهــم التوقــف عــن العمــل فــي 15-5-2014، مــن دون أن يكــون هنــاك جهــة رســمية داعيــة 
ــه وحســب، بــل بالدرجــة األولــى علــى طريقــة اتخــاذه مــن أعضــاء  ــه. وســبب رفــض القــرار ال يقتصــر علــى مآل الي

الســلطة التشــريعية خالفــاً لقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي حســب مــا تقــدم. 

وقــد اختلــف مســتوى تجــاوب القضــاة مــع هــذه الدعــوة وفــق الدرجــات والمناطــق والوظائــف: ففيمــا كان التجــاوب شــبه 
تــام فــي محاكــم الشــمال، بلغــت نســبة التعطيــل فــي بيــروت، حســب مصــادر قضائيــة، مــا يقــارب الـــ50% مــع نســب 
متقاربــة فــي محاكــم بعبــدا وجديــدة ونســب أدنــى فــي المحافظــات األخــرى. أمــا مــن حيــث الدرجــات، وإن كان القضــاة 
الشــباب القــوة الغالبــة فــي هــذا التحــرك، فإنــه شــمل أيضــاً قضــاة مــن ذوي الدرجــات والمناصــب العاليــة، ومنهــم قضــاة 
مــن رؤســاء محاكــم اســتئناف ومحكمــة التمييــز. والــى ذلــك، لــم يقتصــر التحــرك علــى قضــاة الحكــم، بــل شــمل أيضــاً 
عــدداً مــن قضــاة النيابــة العامــة، جــاء فــي مقدمهــم قضــاة النيابــة العامــة الماليــة وعــدد مــن قضــاة التحقيــق. والالفــت أن 
هــذا الحــراك اســتمر رغــم تدخــل رؤســاء محاكــم االســتئناف فــي المحافظــات وهيئــة التفتيــش القضائــي لثنــي القضــاة 
عــن التوقــف عــن العمــل. وقــد بلغــت مســاعي هيئــة التفتيــش درجــة اإليعــاز لبعــض القضــاة عقــد جلســاتهم تحــت طائلــة 

اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم، بحجــة »أن القضــاء ســلطة وأن الســلطة ال تُضــرب«. 

وتعطيل المحاكم على الوجه إنما يستدعي مالحظات ثالثاً: 

األولــى، أنــه التحــرك الثانــي مــن نوعــه فــي غضــون أقــل مــن ســنة، بعــد التحــرك الحاصــل فــي تشــرين األول 2013 
تبعــاً العتــداء عناصــر مــن الجيــش اللبنانــي علــى القاضــي بــالل بــدر والــذي كانــت المفكــرة أضــاءت عليــه523. وتمامــاً 
ــن المراجــع  ــاً م ــون موّجه ــن دون أن يك ــن القضــاة م ــة م ــادرة عفوي ــذاك، حصــل التحــرك بمب كالتحــرك الحاصــل آن
القضائيــة الرســمية، واســتمر رغــم مواجهــة هــذه المراجــع لــه. وفيمــا رفــض مجلــس القضــاء األعلــى تحــرك 2013 
علــى خلفيــة رفضــه ألي مواجهــة مــع مؤسســة الجيــش، فــإن رفــض المراجــع القضائيــة لحــراك 2014 نبــع ليــس مــن 
اختــالف فــي وجهــات النظــر فــي رفــض تقصيــر العطلــة القضائيــة، بــل مــن فهــم خــاص لموجــب التحفــظ مفــاده إنــكار 
ــى  ــا إنمــا يؤشــر ال ــام القضــاة بهم ــإن قي ــن، ف ــن التحركي ــر والتجمــع. وبمعــزل عــن أســباب هذي ــة القضــاة بالتعبي حري
حصــول تحــّول جوهــري فــي بيئــة عملهــم، قوامــه تعزيــز قدرتهــم وجهوزيتهــم علــى التجمــع والتحــرك إزاء االعتــداءات 
التــي قــد تطالهــم. ومــا يعــزز ذلــك طبعــاً هــو تزامــن هذيــن الحراكيــن مــع ســعي عــدد متزايــد مــن القضــاة الــى تأســيس 

523 -   األبعــاد االجتماعيــة لقضيــة االعتــداء علــى القاضــي بــالل بــدر: حــراك تضامنــي للقضــاة الشــباب فــي مواجهــة الهرميــة، 17 تشــرين األول 
  .2014
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جمعيــة وتاليــاً الــى إعطــاء تضامنهــم طابعــاً تنظيميــاً وبنيويــاً. وقــد يكــون انخــراط عــدد هــام منهــم فــي مســاعي إنشــاء 
جمعيــة للقضــاة معطــى أساســياً لفهــم التفــاوت الحاصــل فــي مســتويات التجــاوب مــع الدعــوة للتوقــف عــن العمــل وفــق 
المناطــق والدرجــات والمناصــب والتــي ســبق بيانهــا أعــاله، بحيــث كان مســتوى تجــاوب الفئــات المختلفــة أعلــى بقــدر 
مــا ارتفــع عــدد أعضائهــا المنخرطيــن فــي مســاعي إنشــاء الجمعيــة. وبالطبــع، مــن شــأن نجــاح التوقــف القضائــي عــن 
العمــل أن يســهم فــي تعزيــز حظــوظ قيــام الجمعيــة التــي مــن شــأنها فــي حــال نشــوئها أن تضمــن بدورهــا تناميــاً للحــراك 
واتســاعاً فــي رقعــة انتشــاره. وبذلــك، بــدا القضــاة وكأنهــم يفرضــون أنفســهم تدريجيــاً وبانتظــام ومثابــرة كجســم فاعــل 
وقــادر علــى التأثيــر فــي القــرارات العامــة، وال ســيما القــرارات المتصلــة بالشــأن القضائــي، فيتحــّول الجســم القضائــي 
بكاملــه )وليــس فقــط فــي رأس هرمــه( مــن متلــق لسياســات تتفــرد الســلطات الحاكمــة فــي وضعهــا الــى شــريك ذي دور 

متزايــد فــي صنــع هــذه السياســات والتأثيــر فيهــا. 

وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو المنطلقــات والنبــرة المســتخدمة فــي البيانيــن الصادريــن تبعــاً لتعطيــل العمــل وفــي اليــوم 
ــد تميــز هــذان  ــة ونقابتــي المحاميــن مــن جهــة، وعــن وزارة العــدل مــن جهــة أخــرى. فق ــات القضائي نفســه عــن الهيئ
البيانــان بموقــف رصيــن يســتند الــى لغــة مبدئيــة واضحــة، مفادهــا وجــوب احتــرام مبــدأ فصــل الســلطات واستشــارة 
ــد  ــي ق ــي. ومــن المرجــح أن يكــون الجــو العــام القضائ ــم القضائ ــل يطــال التنظي ــي أي تعدي ــى ف ــس القضــاء األعل مجل
ــي والمراجــع  ــن الحــراك القضائ ــى نحــو يعكــس تكامــالً يؤمــل تطــوره بي ــن، عل ــن البياني ــى مضمــون هذي انعكــس عل

ــه مناقضــاً لوجودهــا.  ــه، واعتبرت ــة التــي طالمــا أنكــرت عــن غيــر حــق مشــروعية هــذا الحــراك ومالءمت القضائي

الثانيــة، أن القضــاة بــدوا مــن خــالل تحركهــم وكأنهــم يلتقــون مــع الحــراك األوســع للعامليــن فــي الوظيفــة العامــة. ففيمــا 
تعطــل عمــل المحاكــم كثيــراً بفعــل توقــف كتـّـاب المحاكــم عــن العمــل تلبيــة لدعــوة هيئــة التنســيق النقابيــة الــى اإلضــراب 
فــي 14 أيــار، عــاد وتعطــل عملهــا بعــد يــوم واحــد بمــا ال يقــل اتســاعاً فــي 15 أيــار بفعــل إضــراب القضــاة الذيــن بــدوا 
ــي تحظــر عليهــم اإلضــراب.  ــن الت ــن العامي ــون الموظفي ــون هــؤالء فــي كســر المــادة 15 مــن قان ــك وكأنهــم يوافق بذل
وهكــذا، وبــدل أن تــؤدي توجهــات النــواب الــى تمويــل سلســلة الموظفيــن العاميــن مــن مــوارد صنــدوق تعاضــد القضــاة 
الــى إبــراز تضــارب فــي المصالــح بيــن القضــاة والموظفيــن، نجــح الحــراك مــن خــالل أســلوبه وتوجيــه ســهامه الــى 
الســلطة التشــريعية المتهمــة بالتعــدي علــى القضــاء والموظفيــن علــى حــد ســواء، فــي االلتقــاء ولــو ضمنــاً مــع حــراك 
هيئــة التنســيق. وبذلــك، قــدم القضــاة لهــذه الهيئــة دفعــاً معنويــاً، مــن شــأنه أن يــؤدي الــى تشــذيب قانــون الوظيفــة العامــة 
مــن المحظــورات الــواردة فيــه للتنظيــم النقابــي والمهنــي والتعبيــر عــن الــرأي، والتــي باتــت طبعــاً فــي تعــارض تــام 
مــع مــواد الدســتور ومقدمتــه، وال ســيما بمــا يتصــل باإلحالــة الــواردة فــي هــذه المقدمــة الــى المواثيــق الدوليــة. وتجــدر 
اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار الــى اختــالف القضــاة فــي وصــف توقفهــم عــن العمــل: ففيمــا أصــر البعــض علــى تســميته 
اعتكافــاً، وذلــك علــى أســاس أن القضــاء ســلطة وأن الســلطة ال تحتــج أو تُضــرب إنمــا لهــا فقــط أن تعتكــف، أصــر قضــاة 
ــي ممارســة االحتجــاج  ــى نحــو يعكــس إرادة صريحــة لهــم ف ــالً للمحاكــم، عل ــاً أو تعطي ــى تســميته إضراب آخــرون عل
المهنــي ضــد جهــات نافــذة بوضــوح. وبالطبــع، يبــدو الموقــف األخيــر أكثــر انســجاماً مــع واقــع النفــوذ الفعلــي بعيــداً عــن 

المفاهيــم النظريــة والتــي باتــت منافيــة تمامــاً لهــذا الواقــع.

أمــا المالحظــة الثالثــة، فهــي تتصــل بماهيــة المطالــب التــي يــدور الحــراك حولهــا. فهــل هــي نقابيــة ذات طابــع فئــوي، أم 
أنهــا تنــدرج ضمــن رؤيــة معينــة للمصلحــة العامــة، مــا يســمح باجتــذاب تأييــد الــرأي العــام والمواطنيــن لهــا فــي صــراع 
تزيــد أرجحيــة حصولــه بيــن القضــاء والطبقــة السياســية بدليــل خطــب النــواب الناريــة ضــد القضــاة؟ وبــكالم آخــر، هــل 
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التضامــن ســيكون علــى حالــه لــو تنــاول مســألة أخــرى مــن شــأنها المــس بشــروط المحاكمــة العادلــة كتوســيع صالحيــات 
المحكمــة العســكرية أو التدخــل الســافر فــي شــؤون القضــاء مــن هــذا المرجــع أو ذاك مثــالً؟ ومــن هنــا، قــد يكــون مــن 
المفيــد أن يســتعيد القضــاة تقليــداً قديمــاً للحــراكات اإلصالحيــة القضائيــة، مفادهــا ربــط المطالــب الخاصــة للقضــاة، بمــا 

فيهــا مطالــب زيــادة الرواتــب أو تقديمــات صنــدوق التعاضــد، بمــا يعــزز مشــاعر القضــاة بالطمأنينــة واالســتقاللية. 

كمــا قــد يكــون مــن المفيــد جــداً أن يســارع القضــاة الــى إعــالن تأســيس جمعيتهــم، فتأخــذ وجوههــم وخطابهــم ومطالبهــم 
حيــزاً أكبــر فــي الخطــاب العــام، فــي أجــواء مــن شــأنها أن تمهــد الســتعادة القضــاء مكانتــه ودوره االجتماعييــن.


