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مجتمع وإقتصاد
عما يعتبرونه جزءًا من حقوقهم .يريدون العودة فورًا ّ
تقرير ال ينوي القضاة التراجع في معركتهم ،وال التنازل ّ
عما
أصابهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب ،سواء لجهة دمج صندوق تعاضدهم مع الصناديق األخرى وتوحيد
تقديماتها ،أو لجهة ردم الهوة بين أجورهم وأجور الموظفين اإلداريين في الفئتين األولى والثانية .نجح القضاة حتى
اآلن بفرض مطالبهم على جدول األعمال ،إال أن القرار ينتظر وجهة رئيس الحكومة سعد الحريري التي ستظهر اليوم

اعتكاف القضاة مستمر« :العدلية رح تضل
ميسم رزق
قـصــر ال ـعــدل فــي ب ـيــروت ه ــادئ .قليل
مــن املــوظـفــن والـعـمــل أي ـضــا .القضاة
م ـس ـت ـمــرون ف ــي اع ـت ـكــاف ـهــم لــأسـبــوع
ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،وال أف ــق حتى
اآلن ،بانتظار عــودة رئيس الحكومة
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري إلـ ـ ــى ب ـ ـي ـ ــروت .فـقــد
اجـ ـتـ ـم ــع مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األع ـ ـلـ ــى،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وأح ــال عـلــى وزيــر
الـ ـ ـع ـ ــدل س ـل ـي ــم ج ــريـ ـص ــات ــي تـ ـص ــورًا
ّ
لـ ـلـ ـح ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي امل ـ ـن ـ ـشـ ــود ،الـ ــذي
يضمن عــدم امل ـ ّـس بـصـنــدوق تعاضد
الـقـضــاة «بـمــا يحفظ كــرامــة القاضي،
ويـعــامــل األخ ـيــر كـمـنـتـ ٍـم إل ــى سلطة»،
بـحـســب م ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة .ويـقـضــي
ه ــذا الـحــل «ب ــإص ــدار قــانــون مــن مــادة
وحـيــدة ،بثالث نـقــاط :تعديل سلسلة
الرتب والــرواتــب ،بحيث يصبح راتب
ال ـق ــاض ــي ي ـس ــاوي رات ـ ــب م ــوظ ــف فئة
أولـ ــى .إس ـقــاط ذك ــر ص ـنــدوق تعاضد
القضاة من مــادة قانون «اإلصالحات
الضريبية» (التي نصت على توحيد
ص ـنــاديــق ال ـت ـعــاضــد) ،ألن ه ــذا األم ــر
ّ
ي ـت ـعــلــق بـ ـش ــؤون س ـل ـط ــة ،ويـنـظـمـهــا
ق ــان ــون الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـع ــدل ــي ،وتـقـصـيــر

المس بصندوق تعاضد القضاة
هو «أمر خطير ّممكن أن يدفع
القاضي إلى مد يده»
العطلة القضائية» .ويطالب املجلس
أن «يطرح هذا االقتراح بصفته اقتراح
قانون معجل مكرر» .وينتظر بحسب
ّ
سيتم
مصادره «موقف الحريري الذي
االجتماع به اليوم االثننيُ ،ليبنى على
الشيء مقتضاه».
قـ ّـصــة الـقـضــاء ال تـقــف عـنــد التشريع
ّ
ف ــي ن ـ ّـص ه ـنــا أو ن ـ ّـص ه ـن ــاك .فـكــلـمــا
ســألــت قــاضـيــا أو مـحــامـيــا أو موظفًا
عدليًا ،ال ّ
بد وأن تسمع سردية «إعدام
مفهوم السلطة القضائية» .فاملشكلة
قبل كــل شــيء هــي فــي ذهنية السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ي ـح ــاول ج ــزء منها
ّ
إنكار القضاء بصفته سلطة مستقلة.
لذا «كان ال ّ
بد من الوقوف في مواجهة

ّبري طلب إلى وفد المجلس الحصول على ضوء أخضر من الحكومة للسير بتعديل القانون (مروان طحطح)

ال ـب ـنــود املـتـعـلـقــة بــالـقـضــاء وال ـ ــواردة
في مشروع سلسلة رواتــب املوظفني،
ولجهة وجوب عدم املساس باملقومات
الالزمة لنهوض هذه السلطة بدورها
وم ـن ـه ــا صـ ـن ــدوق ت ـع ــاض ــد ال ـق ـض ــاة،
وع ــدم تـجــاوز رات ــب املــوظــف (الفئتان
األول ــى والثانية) راتــب الـقــاضــي» كي

ال ينسف هــذا املفهوم .تعود مصادر
ّ
قـضــائـيــة إل ــى ال ــدس ـت ــور ل ـتــؤكــد على
صوابية مــا يـقــوم بــه مجلس القضاء
األع ـل ــى .فــالــدسـتــور «ن ـ ّـص عـلــى مبدأ
ف ـصــل ال ـس ـل ـط ــات ،ول ـي ــس الـسـلـطـتــن
التشريعية والتنفيذية فقط .وبالتالي
هو قصد أكثر من سلطتني» .وبما أن

الــدس ـتــور فــي املـ ــادة  20ن ـ ّـص عـلــى أن
«القضاء سلطة ،فهذا يعني أن ما ذكر
فــي قــانــون السلسلة لـيــس دسـتــوريــا،
ألنه ساوانا مع املوظفني».
نـقـطـتــان أســاسـيـتــان تـتـحــدث عنهما
املصادر قائلة إن لهما «تأثير معنوي
على القضاة» .األولى تلك التي تتعلق

ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر بـ ـصـ ـن ــدوق ت ـعــاضــد
ال ـق ـضــاة وه ــو «أمـ ــر خـطـيــر مـمـكــن أن
يدفع القاضي إلى ّ
مد يده» ،خصوصًا
ّ
أن «هــذا الـصـنــدوق الــذي يتم تمويله
من خالل الرسوم اإلدارية والقضائية
املفروضة على مختلف املعامالت في
القطاع العامّ ،
يؤمن للقاضي الطبابة

تقرير

العدالة المعتكفة :أعيدت إلى «مغتصبها»!

آمال خليل
ل ـج ــأت عــام ـلــة إث ـيــوب ـيــة إلـ ــى مخفر
الـنـبـطـيــة قـبــل أيـ ــام ،بـعــد أن خرجت
من منزل مخدومها ولــم تعد .ادعت
أمــام العناصر األمنية بــأن املخدوم
قام باالعتداء الجنسي عليها مرات
ع ــدة .خــابــر الـعـنــاصــر الـنــائــب الـعــام
االسـتـئـنــافــي فــي النبطية القاضية
غـ ـ ــادة ب ــو كـ ـ ــروم إلج ـ ـ ــراء امل ـق ـت ـضــى.
مـ ـص ــدر ق ـض ــائ ــي أش ـ ــار إل ـ ــى أن بــو
كــروم «لــم تشر عليهم بفتح محضر
بــالـشـكــوى بـسـبــب اعـتـكــاف الـقـضــاة
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــا ع ـ ـلـ ــى س ـل ـس ـل ــة الـ ــرتـ ــب
وال ــروات ــب ،وه ــي مـنـهــم» .فــي تبرير
عـ ــدم ال ـع ـج ـلــة أن «االعـ ـ ـت ـ ــداء حـصــل
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـ ــرة وأن الـ ــواق ـ ـعـ ــة غـيــر
مـشـهــودة وال تقرير لطبيب شرعي
يوثقها» .تلك الحيثيات «تدفع إلى

تقديم شـكــوى جــزائـيــة أم ــام النيابة
الـ ـع ــام ــة االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة ت ـس ـي ــر وف ــق
ً
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة وص ـ ــوال إلــى
قاضي التحقيق واملحكمة» ،بحسب
املصدر .لكن في حال لجأت العاملة
إل ــى ه ــذا ال ـخ ـي ــار ،س ـي ـكــون الـسـبـيــل
ً
م ـق ـف ــا أي ـ ـضـ ــا .ف ــال ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة
معتكفة ،ال تقبل الشكاوى وال حتى
تسجيلها فــي قـلــم املـحـكـمــة .تــوافــق
عـلــى فـتــح مـحــاضــر ف ــي امل ـخــافــر في
حــاالت محصورة كإطالق النار وما
ت ــراه سلطة الـقــاضــي االستنسابية.
ما مصير العاملة؟ اتصل املخفر بكل
مــن امل ـخــدوم (املشتبه بــه) وصاحب
مـكـتــب اس ـت ـخــدام الـعـمــالــة األجنبية
الذي كان وسيطًا بينه وبني العاملة
للعمل لــديــه .غ ــادرت معهما ،عائدة
إلـ ـ ــى مـ ـن ــزل املـ ـ ـخ ـ ــدوم امل ـش ـت ـب ــه فـيــه
باغتصابها .الـظــروف قــد ال تسعف

العاملة للتخلص من الخطر املحدق
بـهــا م ــن جـهــة وتـحـصـيــل حـقـهــا من
جهة أخرى.
هي ضحية اعتكاف القضاة ،مثلها
مثل الـعـشــرات يوميًا الــذيــن تتعرقل
أمـ ــورهـ ــم مـ ــن دون ن ـه ــاي ــة واض ـح ــة
لالعتكاف .قضية العاملة مصيرية
ت ـطــال كــرام ـت ـهــا .فـيـمــا لـلـمـتـضــرريــن

يقر قضاة بالظلم
الالحق بالمواطنين
وبالتسبب بزيادة الفلتان

من االعتكاف قضايا صغيرة ،لكنها
مصيرية بالنسبة لهم ،ال سيما في
امل ـنــاطــق حـيــث امل ــواط ـن ــون يقطعون
عشرات الكيلومترات من بلداتهم إلى
املـحــاكــم لتخليص مـعــامــاتـهــم .إلــى
قلم النيابة العامة االستئنافية في
الجنوب فــي قصر الـعــدل فــي صيدا،
ت ــوج ـه ــت سـ ـي ــدة ل ـت ـس ـج ـيــل ش ـكــوى
بفقدان رخصة السوق الخاصة بها.
تحتاج إلى أوراق الشكوى الرسمية
لتستخدمها فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األم ـيــرك ـيــة إلـ ــى ح ـيــث س ـت ـســافــر في
ً
غـضــون أي ــام وتـسـتـقـ ّـر طــويــا .ظنت
بأن املعاملة لن تأخذ أكثر من ساعة.
لـ ــم ت ـج ــد م ــوظ ـف ــا فـ ــي ق ـل ــم ال ـن ـي ــاب ــة.
بسؤالها عنهم ،قالوا إنهم معتكفون
إل ـ ـ ـ ــى أج ـ ـ ـ ــل غ ـ ـيـ ــر م ـ ـس ـ ـمـ ــى .م ـث ـل ـه ــا،
العشرات الذين يتوجهون يوميًا إلى
الهيئة االتـهــامـيــة فــي قـصــور الـعــدل

ف ــي امل ـنــاطــق لـتـقــديــم دعـ ــوى "إعـ ــادة
اع ـ ـت ـ ـبـ ــار" بـ ـه ــدف ت ـن ـظ ـي ــف سـجـلـهــم
العدلي بغية التقدم إلــى وظــائــف أو
السفر .إعادة االعتبار معتكف أيضًا.
ً
فضال عن دعاوى "شيك بدون رصيد"
التي تتزايد يومًا بعد يــوم .وملا كان
القضاء الشرعي معتكف تضامنًا مع
القضاء العدلي ،كم من عدل وحقوق
تعرقلٌّ .أم سعت إلــى استصدار قرار
ملنع طليقها مــن السفر واصطحاب
أوالده ـ ـمـ ــا م ـع ــه ،ل ــم تـسـتـطــع تنفيذ
قــرار املحكمة بسبب اعتكاف قضاة
ً
الـعـجـلــة ودائـ ــرة الـتـنـفـيــذ .فـضــا عن
ت ـس ـج ـي ــل املـ ــوال ـ ـيـ ــد ال ـ ـجـ ــدد وح ـص ــر
اإلرث...
تـ ـ ــزامـ ـ ــن االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاف مـ ـ ــع املـ ـ ـن ـ ــاوب ـ ــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة .فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـع ــادي ــة،
تــؤجــل الـقـضــايــا املــدن ـيــة إل ــى م ــا بعد
انتهاء العطلة القضائية منها قضايا

