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تحقيق
العدلية تحتاج إلى إصالح .الشعار ليس جديدًا ،ويحظى بإجماع نادر ،لكنه لم ّ
ّ
يتخط يومًا
التمنيات ،ولم ُيقرن باألفعال .أزمة القضاء تفاقمت إلى ّ
ّ
حد بات إصالحه أكثر من ضرورة.
حدود
ً
ّ
هنا تبرز «نظرية البيضة والدجاجة» ،أيهما أوال :تطهير الجسم القضائي أم توفير استقالليته
قبل املطالبة بمحاسبته؟

مالمح حراك قضائي مطالب باإلصالح

العدلية
في
فساد
ّ

رضوان مرتضى
يتجاوز راتبه الشهري
قاض ،ال
اشترى
ٍ
ّ
ث�لاث��ة م�لاي�ين ل �ي��رة ،ش��ق��ة فخمة بمبلغ
مليون ونصف مليون دوالر في إحدى
أرق��ى ّمناطق العاصمة .زميل ل��ه ،يحب
«ال� �ج ��خ» ،ي�ص��ل س�ع��ر ب��ذل�ت��ه م��ن إح��دى
«امل��ارك��ات» العاملية إل��ى أك�ث��ر م��ن ثالثة
ً
آالف دوالر ،فضال عن «األكسسوارات»،
ك�س��اع��ة «ال��رول �ك��س» ال�ت��ي أه ��داه إي��اه��ا
أح��د املتقاضني ف��ي قضية ينظر فيها،
والسيارة الفخمة التي يتجاوز ثمنها
خمسني أل��ف دوالر .ق��اض ثالث احتفل
ب �ع �ي��د م �ي�ل�اد اب �ن �ت��ه ،ال �ت ��ي ال ت �ت �ج��اوز
العاشرة ،في أحد أرقى فنادق العاصمة.
راب ��ع ّ
زور وص �ف��ات ط�ب�ي��ة وق��دم�ه��ا إل��ى
ُ
ص�ن��دوق تعاضد القضاة .خامس ع��زل
خالل العام املاضي ،في سابقة في تاريخ
العدلية ،بسبب تلقيه رشوة بقيمة 200
ألف دوالر من أحد املتقاضني .وللتهرب
م ��ن ال �ت �ه �م��ة ،أط �ل��ق ال �ن ��ار ع �ل��ى ق ��دم ��ه...
سادس ...سابع ...إلخ.
ف��ي رئ��اس��ة ق�ل��م إح ��دى امل�ح��اك��م ُ
«ي �ك��رم»
محامون أحد املوظفني لتحويل ملفات
دع � ��اوى ُو ّك� �ل ��وا ف�ي�ه��ا إل ��ى ق� ��اض م�ع�ّي�نّ
ٍ
ألنه «بالجيبة» ،وألنهم بذلك يضمنون
ال �ح �ك��م مل�ص�ل�ح�ت�ه��م م �ق��اب��ل «ت�س�ع�ي��رة»
ت �ت �ج��اوز ف ��ي ب �ع��ض األح � �ي� ��ان  15أل��ف
دوالر ،ب�ح�س��ب دس ��ام ��ة امل �ل��ف و«ك� ��رم»
ّ
املوكل.
ّ
ّ
وألن «فرخ البط ع��وام» ،يتسابق بعض
أص� �ح ��اب ال� ��دع� ��اوى ع �ل��ى أب� �ن ��اء ق�ض��اة
ّ
وتدرجوا في مهنة
ممن درسوا الحقوق
امل �ح��ام��اة؛ ال ألن ل�ه��م ص ��والت وج��والت
في قاعات املحاكم ،بل ،ببساطة ،كرمى
لعيون آبائهم ال��ذي��ن «ي�ع��رف��ون م��ن أين
تؤكل الكتف».
املشاهد تتعدد ،حالها كحال الروايات
التي تكثر األلسن التي تتناقلها .قضاة
وم � �ح� ��ام� ��ون وم� ��وظ � �ف� ��ون ف� ��ي ال �ع��دل �ي��ة
ّ
يعددون أسماء قضاة راكموا ثروات لم
ّ
يرثوها .املتهمون قد ال يتجاوزون ّ عدد
أص��اب��ع ال �ي��دي��ن االث �ن �ت�ين ،وال ي�م��ث�ل��ون
ع� ��ددًا ك �ب �ي �رًا ن�س�ب��ة إل ��ى  500ق ��اض هم
م �ج �م��وع ق� �ض ��اة ل �ب �ن��ان م �م��ن ي �ب��ذل��ون
أكثر مما تحتمله طاقاتهم أحيانًا .إال
أن��ه ف��ي م��ؤس�س��ة ي��رت�ك��ز عملها أس��اس��ًا
على ال�ب�ق��اء ف��وق ال�ش�ب�ه��ات ،ف��إن وج��ود
أش� �خ ��اص ك� �ه ��ؤالء ي �س��يء إل� ��ى ال�ج�س��م
ّ
برمته ،ويعني أن «جسم القضاء ليس
بخير ،وأن سير العدالة مهدد» .العبارة
ليست ش �ع��ارًا ،ب��ل تعكس واق�ع��ًا يشكو
ف�ي��ه ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ق �ض��اة «ال�ت�ش��وي��ه
ال� � � ��ذي ي� �ن� �خ ��ر ج� �س ��م ال � �ق � �ض� ��اء ب �س �ب��ب
ال �ش��وائ��ب ال �ت��ي ت �ع �ت��ري��ه» ،و«ان �غ �م��اس
قضاة في الفساد حتى العظم».
ال� � �ش� � �ك � ��اوى ال ت �ن �ح �ص ��ر ف � ��ي ال� �ف� �س ��اد
والرشى ووضع «الئحة أسعار» لبعض
ال�ق�ض��اة ،وف��ي «ع��دم األه�ل�ي��ة األخالقية
وامل �س �ل �ك �ي��ة» ،ب��ل ت�ن�س�ح��ب ع�ل��ى وج��ود
ق �ض��اة «غ �ي��ر أس��وي��اء ع�ق�ل�ي��ًا» أو «ع�ل��ى
البركة» ،كما يصفهم زمالء لهم! رغم ذلك،
يستمر هؤالء في عملهم ،بصرف النظر
عما يرتبه ذل��ك م��ن ض��رر معنوي كبير
يطاول جميع القضاة ،وهو ما يستلزم،
بحسب بعض القضاة املتابعنيّ ،
تحركًا
ً
ع��اج�لا؛ ألن «امل�س��أل��ة تطاولنا ،جميعًا،
ف ��ي ال �ص �م �ي��م ،وم ��ا ي �ج��ري ي��ؤث��ر سلبًا
على الجسم القضائي عمومًا» ،وهو ما

أيها القاضي ..من أين لك هذا؟
ي��ؤك��د أح��د ال�ق�ض��اة أن ال�ح��د م��ن ال�ف�س��اد
ً
في السلك القضائي ليس أمرًا مستحيال.
ويشير ف��ي حديث ال��ى «األخ �ب��ار» إل��ى أنه
«ي �م �ك��ن ف �ض��ح ال� �ت� �ج ��اوزات ل �ج �ه��ة قبض
الرشى عبر طلب كشف ملكية مفاجئ من
كل قاض يثير الريبة» .ويلفت إلى أنه يمكن
القاضي عند
تحديد األمالك التي يملكها ً
دخوله إل��ى سلك القضاء ،مقدمة لحصر
املكتسبات التي قد يكون ّ
حصلها خالل
وج ��وده ف��ي ال�خ��دم��ة الفعلية .وذل��ك يكون
بمثابة القاعدة التي ُيرجع إليها في أي وقت،
ملقارنتها بعد مرور سنني على وجوده في
ُ
الخدمة ،بحيث تستخدم لسؤاله :من أين
لك ه��ذا؟ كما يشير القاضي امل��ذك��ور إلى
أن «قانون اإلثراء غير املشروع الذي لم ُي ّ
قر
بنية مقصودة» ،كان يمكن أن يؤدي دورًا
ً
فاعال في هذا املضمار.
وي �ل �ف��ت ال �ق��اض��ي ن�ف�س��ه إل ��ى أن «ق��ان��ون
ال�س��ري��ة امل�ص��رف�ي��ة ال ُي�ط� ّ�ب��ق ع�ن��د تطبيق
قانون اإلث��راء غير امل�ش��روع» ،مشيرًا إلى
أنه «يمكن طلب إفادة نفي ملكية ألي كان
من القضاة ،ملعرفة كيف حصل على ماله
وأمالكه».

م��ن ناحية أخ��رى ،يذكر مصدر قضائي
أن ثمة مخالفات كثيرة ترتكب م��ن قبل
ق �ض��اة ،منها مسلكية وم�ن�ه��ا م��ا يتعلق
ب��ال �ع �م��ل ،ول �ك��ن م ��ع ذل ��ك «ال ت�ح�ص��ل أي
مالحقة لهم ،وذلك بسبب كونهم مدعومني
سياسيًا من جهات حزبية نافذة ،فيما ال
يالحق إال القضاة الذين ال حول لهم وال
قوة من هذه الناحية».
وي� ��ردف امل �ص��در أن ه ��ذا «ال ي�ع�ن��ي ع��دم
وجوب معاقبة املخالفني ،ولكن ،في املقابل،
يجب معاقبة جميع املخالفني انطالقًا من
مبدأ املساواة ،لكي ال يتسلح البعض بذلك
لرفض العقوبة ّ
وعدها ظلمًا».
في باحة قصر العدل (أرشيف ــ بالل جاويش)

يعني أن إصالح سلك القضاء بات أمرًا
ّ
ملحًا وذا أولوية قصوى.
انطالقًا م��ن ذل��ك ،تشهد العدلية ب��وادر
ح��راك لم يألفه الجسم القضائي ،ويرى
فيه املتفائلون بشائر «رب�ي��ع قضائي»
ب�ع��دم��ا ت�ح��ول��ت امل�ه�ن��ة ــــ ال��رس��ال��ة ،ل��دى
ب� �ع ��ض ال � �ق � �ض� ��اة« ،م � � �ص � ��درًا ل �ل �ب��زن��س
وال�ك��وم�ي�س�ي��ون» .وتتجلى م�لام��ح ه��ذا
ال �ت �ح��رك ف��ي أرب �ع��ة م �س ��ارات ت�ت�ف��ق في
م �ن �ط �ل �ق��ات �ه��ا ،وإن ك ��ان ��ت ت �خ �ت �ل��ف ف��ي
وسائلها وأولوياتها:
امل�س��ار األول« :ح��راك» قضائي ل��م تألفه
ال� �ع ��دل� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ًا؛ إذ ال� �ت� �ق ��ى ع � ��دد م��ن
ال �ق �ض��اة أخ� �ي� �رًا ل �ب �ح��ث س �ب��ل «ت�ط�ه�ي��ر
ال �ج �س��م م ��ن ال � �ف � �س ��اد»؛ ألن «ال �ق��اض��ي
الفاسد يسيء إلينا قبل أن يسيء إلى
نفسه» ،وألن «إص�ل�اح القضاء ال يكون
لاّ
ّ
ّ
«سريًا» في
التحرك كان
إ من داخله».
ب��داي��ات��ه ،واق�ت�ص��ر ع�ل��ى أس �م��اء م�ح��ددة
اخ� �ت� �ي ��رت ب �ع �ن��اي��ة «ح ��رص ��ًا ع �ل��ى ع��دم
تسييس ال�ت�ح��رك وإض��اع��ة ب��وص�ل�ت��ه»،
لكن عدد املعنيني به وصل إلى نحو 40
التقى وفد منهم رئيس هيئة التفتيش
ال�ق�ض��ائ��ي أك ��رم ب�ع��اص�ي��ري للبحث في
سبل اإلصالح.
أحد املشاركني الفاعلني في هذا الحراك
ّ
ّ
موجهًا ضد
«التحرك فيه ليس
يؤكد أن
أح��د» ،لكنه يهدف إل��ى «إح ��داث صدمة
م��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ق�ض��اة إلي �ج��اد نقلة
نوعية» ،وللدفع باتجاه وض��ع إصالح
الجسم على نار حامية بعدما بلغ تردي

األم ��ور ح �دًا ال ي �ط��اق .وه��و إذ ي��ؤك��د أن
القضاة املعنيني مصممون على السير
قدمًا في ه��ذا التحرك ،إال أن��ه يلفت إلى
أن ت�ح��رك��ًا ك�ه��ذا ل��ن ي�ص��ل إل��ى ال �ش��ارع؛
«ألن االع�ت�ص��ام وال�ت�ظ��اه��ر ش��أن خاص
باملوظفني ،ال القضاة أصحاب السلطة».
القائمون على هذا الحراك يصرون على
إبعاده عن السياسة ،وهو ما أثار نفورًا
لدى زم�لاء لهم رأوا أن ال��رأي السياسي

ل �ل �ق��اض��ي ال ي �ت �ع��ارض ب ��ال �ض ��رورة مع
مهنيته ونظافة كفه ،وأن القائمني على
هذا التحرك ّ
ضيعوا فرصة إيجاد إطار
جامع يضم كافة األطياف بهدف ضمان
وحدة صف القضاة.
املسار الثاني ،بروز دعوات إلى تحقيق
«االستقاللية الفعلية» للقضاء .ويسأل
أص� �ح ��اب ه� ��ذه ال � ��دع � � َّ�وات :ك �ي��ف ت�م�ك��ن
محاسبة ق��اض لم َ
توفر له االستقاللية
ٍ

ّ
ي��وم��ًا ،ف��ي ب�ل��د ت�م��ث��ل ال�ت�ب�ع�ي��ة للسلطة
ال�س�ي��اس�ي��ة ول�ل�س�ي��اس�ي�ين ف�ي��ه ضمانة
لألمان الوظيفي ،مع ما يستتبعه ذلك
م��ن خ �ض��وع ال�ق��اض��ي مل��ن ي�ح�م�ي��ه؟ ّ
يقر
ه��ؤالء ب��أن «م�خ��ال�ف��ات ك�ث�ي��رة ،مسلكية
وأخ�لاق �ي��ة ،يرتكبها م��ن دون التعرض
ألي م�لاح �ق��ة ل �ه��م؛ ل �ك��ون �ه��م م��دع��وم�ين
سياسيًا من جهات حزبية نافذة ،فيما
ال ي�ل�اح ��ق إال ال �ق �ض ��اة ال ��ذي ��ن ال ح��ول

تحت المجهر:

مؤيدون ومعارضون
المادة ّ :95
تنقسم آراء القضاة حيال مسألة تفعيل
امل � � ��ادة  95م ��ن ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء
ال�ع��دل��ي .ي��رى م��ؤي��دو تفعيل ه��ذه امل��ادة
أن �ه��ا ت�س�م��ح ب��ال �ب��دء ب�ت�ن�ق�ي��ة ال �ش��وائ��ب
املتمثلة بـ«قضاة قاموا بارتكابات تدل
ع�ل��ى ن�ق��ص أخ�لاق��ي وع �ق �ل��ي» .وبحسب
ً
ه��ؤالء ف��إن «ال�ق��اض��ي ال��ذي يرتكب فعال
شائنًا ال ينبغي أن يبقى ف��ي القضاء».
ح��ال��ه ك�ح��ال ال�ق��اض��ي ال ��ذي ف�ق��د األهلية
ب �ع��د دخ��ول��ه س �ل��ك ال �ق �ض��اء .ف �ـ«ال �ق �ض��اة
امل � �ي� ��ؤوس م �ن �ه��م ي �ج��ب أن ي �ك ��ون ��وا ف��ي
منازلهم» بحسب أحد القضاة .وعن مدى
ال�ح��اج��ة إل��ى تفعيل ه��ذه امل ��ادة ب��وج��ود
ً
املجلس التأديبي ،يأتي الجواب س��ؤاال:

ُ
«ك�ي��ف ومل ��اذا ت �ح� ّ�ول قاضيًا فقد أهليته
إلى مجلس التأديب؟».
في املقابل ،يطالب عدد من القضاة بإلغاء
ه��ذه امل ��ادة بوصفها «سيفًا مصلتًا من
كبار القضاة على رؤوس بقية القضاة».
وي��ؤك��د أص �ح��اب ه ��ذا ال� ��رأي أن �ه��ا سيف
ُ
ً
ذو ح� ّ�دي��ن ،ف�ب��دال م��ن أن تستخدم لطرح
قاض معينّ على نحو محق ،يمكن
أهلية
ٍ
ُ
أن تستخدم «بابًا لالنتقام السياسي».
ُ َ
قاض «تعلن عدم
ويشير هؤالء إلى أن أي
ٍ
أهليته يمكن أن يتذرع بأن ما جرى بحقه
ال ي�ع��دو ك��ون��ه ان�ت�ق��ام��ًا وإج � � ً
�راء ك�ي��دي��ًا».
ّ
ً
وي�ت�ح��دث��ون ع��ن أن �ه��ا ق��د ت ��ؤدي مفعوال
ع�ك�س�ي��ًاُ ،ي�س�ت�خ��دم ل� �ـ«إره ��اب ال �ق �ض��اة».

