
www.azzaman.com

 «—«uŠ5
∫©ÊU e «® ‡  Ê«b¹“ ozU  vKŽ_« ¡UCI « fK−  fOz— ÆÆWOH×  WŽu³D  l  —«uŠ ‰Ë√©≤≠≤®

¡UCI « w  w Ëb « n U×² «  «uI  W½UBŠ ô 

WHB « —«dJ²  X cÐ  ôËU× Ë w «dF «
≤∞∞≥ q³  U  ◊Ëdý v ≈  bOŽ√ wzUCI « bNF*« w  ‰u³I « WO ¬

bO:« b³Ž bLŠ√

بغداد

فائق
زيدان

- بــالـضـبط هــو ذاته لـكن في مـدة
الــفـراغ والـفـوضى واالنـفـتـاح بـعـد
عـام  2003 لــغــايـة  2015 او 2016
كـانت طـريقـة اخـتيـار الـقضـاة غـير
ـعهد موجوداً لكنه صحيحة. كان ا
تـــــابـع الى وزارة الــــــعـــــدل وهـــــذه
مـشـكـلـة. وعنـدمـا حـصل االنـفـصال
بـ وزارة العـدل ومـجلس الـقـضاء
ـعــهـد وايـضـا تـخـلى االخــيـر عن ا
بــســبب الــوضع الــســيــاسـي الـذي
انعـكس على انـفصـال بعض دوائر
مـجــلس الـقـضـاء عن وزارة الـعـدل
وكـان الـعذر (سـخـيفـا) عـلى اساس
الـقـول مــاذا بـقي لـوزيــر الـعـدل اذا

اخـــــذت مــــنـه احملــــاكـم? ولــــذلك 
عـهد الـقضـائي. وانا الـتنـازل عن ا
وجـــــهـت الــــلـــــوم الى االخ رئـــــيس
ته كثيرا مجلس القضاء السابق.. 
ــعــهـد وســألــته كــيف تــضـحي بــا
ـدرســة الـتي تــخـرج قــضـاة? كـان ا
االمـر مـنـوطـا بـاجلـهـة الـسـيـاسـيـة
ـعـهـد بـشـأن الـقـبول الـتي تـتـولى ا
وغـيـرهــا. ولـهـذا حـصــلت مـشـاكل.
هـمـات التي تـبـنيـتـها وايـضـا من ا
عـهد الـقـضائي هي كـيـفيـة اعـادة ا

درجــــات فــــاذا حـــــاز عــــلى درجــــة
عـهـد لـلـدراسة الـنـجـاح يـقبـل في ا
. ولــذلك فـــان الــعـــمــلـــيــة ســـنــتـــ
الـسـابـقـة للـدراسـة مـعـقدة في ظل
الـتـغـيـيـر الـذي حـدث بـعـد 2003   
والـفـوضى السـيـاسيـة والـتدخالت
والـسـيـرة الشـخـصـية في الـكـلـيات
بـعـد هـذا الـتـشـظي الـذي اصـابـها.
نحن كنا كـلية حقـوق واحدة تابعة
جلـامـعـة بـغـداد واالن الـله اعـلم كم

يبلغ العدد?.
.. كيف هي { عـلى ذكر نـقـابة احملـامـ
الـيوم عـالقة الـقـضـاء الـواقف بـالـقـضاء

اجلالس?
- هذه الـعالقة تـتبع شـخص نقيب
. وقـــد ســــاءت بــــشــــكل احملــــامــــ
مـــؤسف جــداً عـــنــدمــا تـــولى احــد
ـا ـنــصب ر االخــوان احملـامــ ا
بـــســبب طـــبــيـــعــته الـــشــخـــصــيــة
وافـكاره كـانت العـالقة سـيئـة جدا
وبصراحـة كانت عالقة اخلصم مع
اخلـــصم ولـــيـس عالقـــة الـــقـــضــاء
الـــــواقف بـــــالــــقـــــضــــاء اجلـــــالس
شترك والتعـاون لتحـقيق الهـدف ا
الـــــذي هــــو انــــصـــــاف اصــــحــــاب

احلـقـوق لكن بـعـد ان تـولت احدى
االخـوات مسـؤوليـة النـقابـة وكنت
انـا رئــيس مـجـلس الـقـضـاء كـانت
العالقة جيدة جـدا وانعكست على
جــمـــيـع مــفـــاصـل عــمـل احملـــامــ
واحملــاكم وبـعــد ان تـولى الــنـقـيب
ــنـصب تــوطـدت الــعالقـة احلـالي ا
وحتققت اول زيارة لـرئيس مجلس
القضاء االعلى الى النقابة. كل ذلك
بفعل العالقة االيجابية ب النقابة

ومجلس القضاء االعلى.
{ ذلك يــعــكس رغـبــة مــنـكم فـي تـعــزيـز

.. العالقة وتأكيد دور احملام
- بــالــتـأكــيــد.. هي لــيـست قــضــيـة
شــخــصـــيــة ودعم مــني فــبــعــد ان
زارني االخ الـنــقــيب اكــثــر من مـرة
رفـــقـــة االخـــوان اعـــضـــاء مــجـــلس
النقـابة تفاهـمنا على تـذليل جميع
هـمة وغـيرها شـاكل ا العـقبـات وا
مـوضــوع امــاكــنـهم ووجــودهم في
احملــاكم ومــراجــعــتــهم وتــفـاصــيل
كــثــيــرة. بـالــنــتـيــجــة االن الــعالقـة

تازة ب القضاءين.
{ لـــدي ســــؤال اخــــيــــر انــــهي بـه هـــذا
احلــوار.. انـت تــمـــتـــلك خـــبـــرة واســـعــة

الى اجلسد االم وبجهـود شخصية
بـحــتـة تــمـكـنـت من اقـنــاع مـجـلس
النواب على اصدار قانون انضمام
عهـد الى مجلس الـقضاء االعلى ا
ـهم واعـدت تــرتـيـبه لـكن الـشيء ا
اني اعدت نظام الـقبول فيه الى ما
وجب القانون قبل عام  2003 . و
ـتقدم الـيه الى االمتحان يخضع ا
الشـفوي والـتحـريري. هـذا موجود
لـــــكن لـم تـــــكن جتـــــري بــــآلـــــيــــات
صحيـحة. انا ارجعتـها الى ما قبل
 2003وهي االمـــتــحـــان والــســؤال
ــتــقــدم مـن اجلــهـات الــدقــيق عن ا
االمـنــيــة اخملــتــلــفــة اي خــلــفـيــته
السـابقة والدوائـر التي عمـل فيها
اذا كــان مـحــامـيــا نــسـأل الــنـقــابـة
وبطريقة خاصة بحيث نضمن عدم
الـتــأثـيــر عــلى اجلـواب والــدوائـر
الـتـابـعة لـلـدولـة ثم جنري مـقـابـلة
ـعـهـد لـلــمـتـقـدم مـن قـبل مـجــلس ا
الذي يضم رئيس مـجلسي القضاء
واالدعاء العـام واالشراف ورئيسي
قـضـاة الـكـرخ والـرصافـة. وكل ذلك
ـعــرفـة لــيـاقــته وجـدارته ثـم نـقـرر
ــراحل تــتــضـمن الــقـبــول. وهــذه ا

الـقـضـاة كـأن يـصل الى ألف قـاض
بـوجـود كــلـيـات قـانــون كـثـيـرة في
الـعـراق والسـيمـا االهـلـيـة ولكن ال
ــكن ان يــتـم الــقــبــول بـــطــريــقــة
عـشـوائـية الن الـقـضـاة يتـعـامـلون
مـع حــريـــات الــنـــاس وحــقـــوقــهم
واخملـرج الــوحـيـد لــتـولي مــنـصب
ــعــهـد الــقــضـائي النه قــاض هـو ا
يــخــضع لــشـروط دقــيــقــة جــديـدة.
ـاضية كنت وعلى مدى الـسنوات ا
حـــريــصـــا عــلى اخـــتــيـــار نــخـــبــة
ـتـقـدمـ من مجـمـوع مـعـدل ب ا
 1600الى  1700مــتــقـــدم نــخــتــار

وارجـو اال تـتفـاجـأ بـالـرقم ب 20
 30 –متقدما فقط.

اذا?  }
ــتـقـدم يـخــضع الخـتـبـارات - الن ا
شــفـويــة وفي الــبــدايـة حتــريــريـة
ـرحـلة والـذي يـتـجـاوز ذلك ينـتـقل 
ــعــلـومــات انــا بــصــراحـة جــمع ا
طـــبــقت مـــا كــان ســاريـــاً قــبل عــام
 2003 فـطـريــقـة اخـتـيــار الـقـاضي
ا هي عليه قبل  2003 كانت أدق 

االن.
عهد القضائي هو ذاته? { لكن ا

{ الـبعض عـدها خـطـوة متـقدمـة.. كيف
ترى العالقة االن?

- الــــقــــضــــيــــة تــــشــــبـه من حــــيث
حـيثـياتـها الـسؤال الـسابق بـشأن
الـتـعاون مع سـلـطات االقـلـيم. وانا
ــسـؤولـيـة مـطـلع بـعـد ان تـولـيت ا
عام  2017 وجـدت انـعـدام الـعالقة
بــيــنــنــا وبــ الــقــضــاء في الــدول

العربية.
{ ال توجد اي عالقة قضائية?

- ابـدا.. ابـدا.. ولهـذا عـملت شـبـكة
ــــســـــؤولــــ عن اتــــصــــاالت مـع ا
الـقضـاء في الدول الـعـربيـة وكانت
اول دولـــة عــــربـــيـــة زرتــــهـــا عـــلى
ـسـتـوى الرسـمي بـعـنـوان رئيس ا
مــجـلـس الـقــضــاء هي دولــة قــطـر.
كــانت الــزيــارة االولى الــرســمــيــة
ونــحن االن بــصـدد عــقــد اتـفــاقــيـة
مـشـتـركـة لـلـتـعـاون الـقـضـائي بـ
الـبـلـدين تـلـتـهـا زيـارة الى الـكويت
وأيضاً كانت االولى بعنوان رئيس
مجلس القضاء االعلى العراقي في
مـــقــابل رئـــيس مــجــلـس الــقــضــاء
الكويـتي. وانا اتكلم انـنا  بعد عام
ـطـلق لم يـكـن لديـنـا مـثل  2003 بـا
هــذه الـــزيــارات. كـــانت تـــتم لــيس
بـالـعـنـوان الرسـمي بل حتت ورش
عــمل تــقــيـمــهــا مـنــظــمـات دولــيـة
نظمـات وغالبا ما والرعاية لـهذه ا
تـقام في دبـي او عمـان لـكن رئيس
مجـلس قـضاء يـزور رئيس مـجلس
قضاء لم يحصل. بعد الكويت زرت
ـملـكـة الـعـربـية الـسـعـوديـة بـهذا ا
العنوان واتفقنا على ابرام العديد
من مذكـرات التفـاهم والتـعاون ب
مـلكـة االردنية البـلدين. كـما زرت ا
الهـاشمـية واتفـقت مع االخوان في
مــــجـــلس الـــقــــضـــاء االردني عـــلى
مـذكــرات تـفــاهم وقـد زارنــا رئـيس
مجـلس القـضاء االردني عام 2019
وحــضـر احــتـفــالـيــة يـوم الــقـضـاء
الــــــعــــــراقـي والــــــتـــــــقى رؤســــــاء
ـان اجلـمــهـوريــة والـوزراء والــبـر
والـــتـــعــاون بـــيـــنـــنــا جـــيـــد جــدا
واسـتـطـيع القـول ان هـذا الـتـعاون
يـتـقدم مـرحـلة عن نـظـيره الـتـعاون
مع الـدول العـربـية واظن ان هـناك
ملـفات مـشتـركة كثـيرة كـاالسترداد
. االن نـــحن بـــصــدد ـــطـــلــوبـــ وا
ـعــلــومــات ونـســعى الى حتــديث ا
ـة جتـديـد مـذكـرات الـتـفـاهم الـقـد
وابـرام مـذكـرات جـديدة اذا لـم تكن
مـوجـودة والسـيـمـا في مـا يـتـعـلق
لـفات االستـرداد. وطريقـة تعامل
االخــــوان في ســــلـــطــــة الـــقــــضـــاء
االردنــيــة تــخــتـلـف االن كــلـيــا عن
الــتــعــامل الــســابق. عــاونــونــا في

شتركة.  الكثير من القضايا ا
{ يـبـدو لي ان هـنـاك ضـغـطـاً مـلـحـوظاً
عـلى الـقـضـاة في الـعـراق في مـا يخص
نـظورة.. كـيف تعـاجلون هذا الـقضايـا ا

التحدي?
- هــذا صـحـيح فـعــدد الـقـضـاة في
العراق ال يتجاوز ألفاً و 600 قاض
وهـــو ال يـــتــنـــاسـب مع الـــكـــثـــافــة

السكانية.
{ هل ثـمـة معـايـيـر دولـيـة بـشـأن سقف

نظورة من كل قاض? القضايا ا
- ال تـوجـد مـعـايـيـر ثـابـتـة وكـل ما
يــقــال هــو اجــتــهـادات. لــكـن احلـد
االدنى يــجب ان يــكــون لــديــنــا في
الـــعـــراق نــــحـــو اربــــعـــة آالف الى

خمسة االف قاض.
{ هـذا يعني انكم تعـملون بربع احلاجة

الكلية?
- عـمـلـنـا ومـخـتـلف الـقـضـاة لـيس
طبـيعـيا والـعدد ال يتـناسب تـماما
مع الــــكـم الــــهــــائل من الــــدعــــاوى
ـــعـــروضـــة. ولــهـــذا فـــالـــقـــضــاة ا
الــعـراقـيــون ال يـتـمــتـعـون بــعـطـلـة
نهاية االسبوع كنظرائهم في بقية
دول الــــعـــالـم و(الـــويك انــــد) هـــو
الــدعـــاوى وفــتــرة االســـتــراحــة او
نــهــايـة الــدوام ال يــعـنــيــان نـهــايـة
الــــواجـب. فــــالــــعــــمل يــــجــــري او
ـــنـــزل ايـــضــا. وال يـــتـــواصل في ا
يـوجــد قـاض في الـعـراق الـيـوم ال
يعمل عصرا في بيته. وهذا اجلهد
االستثنائي نسعى جاهدين لتقليل
مـشـاكـله وحتـقـيق مـبـدأ الـتـنـاسب
بــ عـدد الـدعـاوى وعــدد الـقـضـاة
وذلك بالـعمل ايام الـعطل الرسـمية
ـنـزل لـكن هــذا غـيـر صـحي وفـي ا
وال هـو صـحيح. انـا وضـعت خـطة
لـزيـادة عـدد الـقـضـاة لـكن صـنـاعـة
الـقـاضي تــخـتـلف عـن صـنـاعـة اي
ــكن الـيـوم ان مــهـنــة اخـرى اذ ال 
نــقــول انــنــا بـحــاجــة الى عــدد من

WO∫ رئيس التحرير يقدم مدالية (الزمان) إلى رئيس مجلس القضاء األعلى «b

ـتـازة.. مـا الـنـصـيـحة وجتربـة قـيـاديـة 
الــتي تـقــدمـهــا لـلــقـضــاة اجلـدد.. هـؤالء

امامهم طريق شاق مكتظ بالتحديات?
- هــذا هـو الــهــاجس الــدائـم الـذي
يالزمني وانـا قلق عـليه قـلقي على
ـسـتـقـبل. ال اريـد الـقـضـاة كـبـقـية ا
مـؤسـسـات الـدولــة. مـيـزة الـقـضـاء
بـعـد كل مـا حـصل فـي الـعـراق بـعد
عام  2003 انه حافظ على هيـكليته
وظل مــحـافــظــا عـلـى اسـتــقاللــيـته
واعــرافه الـقــضـائــيــة والـتــزامـاته.
ـــؤســـســة الـــيــوم الـــقـــضـــاء هــو ا
الوحيـدة التي يبـدأ بها الدوام في
الــسـابــعـة والــنـصف ويــنــتـهي في
ـؤسـسة الـثـانـيـة والنـصف وهـو ا
الـوحـيـدة الـتي اذا اصـدر رئـيـسـها
قــــراراً اداريـــاً فـــانـه يـــنـــفــــذ بـــعـــد
دقيقـت في ابعـد محكـمة في ابعد
مـحـافــظـة يـجـري ذلـك بـاالنـتـرنت
عكس دوائر كثيرة مديرون عامون
ال يـنـفـذون اوامـر الـوزراء فـوضى.
اعـتـقـد ان هـذه الصـورة االيـجـابـية
عن الـــقــضــاء نــاجــمــة عن اعــتــزاز
القضاة بـالقضاء ومحـافظتهم على
اســـتـــقـاللـــيـــتـــهـم وعـــدم تـــأثـــرهم
بــالـــوضع الــســيـــاسي كــاالحــزاب
واالنتمـاءات السياسـية. ولذلك فان
نـصـيحـتي لـلـقضـاة الـشبـاب دائـما
االلـتزام بـاالستقـالليـة وعدم الـتأثر
بـالـتـوجـهـات الـسـيـاسـيـة برغم ان
الـدسـتـور يـحـظــر عـلـيـهم االنـتـمـاء
الـســيـاسي والـفــئـويــة. واوصـيـهم
بـالـتــمـسك بـالـهــويـة االم.. الـهـويـة
الـوطـنـيــة.. والـقـاضي يــتـعـامل مع
الـــقـــضـــيــة تـــعـــامل الـــطـــبـــيب مع
ـريض. الـطـبـيب ال تـهـمه خـلـفـيـة ا
ــريض وكل هــمه هــو تــشـخــيص ا
ـــرض ووصـف الـــعـالج بـــصـــرف ا
الـــنـــظــــر عن اطـــرافــــهـــا فـــاذا ظل
ـلك هــذه الـنـظـرة جتـاه الــقـاضي 
تـهـم يـبقى اصـحاب احلـقـوق وا
الـقضـاء مـحافـظا عـلى اسـتقاللـيته
ويبقى الناس محافظ على ثقتهم
بـــالــقــضـــاء. وعــنـــدمــا تــتـــصــاعــد
اخلالفــات بـشــأن قـضــايــا تـشــكـيل
احلكـومة او بـقيـة االمور الشك انك
. ـواطـن اطـلـعت عـلى ردود فـعل ا
لقـد استجاروا بـالقضـاء وهو دليل
اخـر عــلى ثـقـة الــشـعب بـالــقـضـاء
ولهذا احرص على ابـقاء هذه الثقة
وطــيــدة وهي لم تــأت من فــراغ بل

من خالل االداء.
{ اجلــمــيع يـعــرف انك كــنت مـعــارضـاً
ـفـوضـيـة الشـراك الـقـضـاة في اعــمـال ا

العليا لالنتخابات?
ـعـارض لـتـكـلـيف - نـعم انـا مـن ا
الـــقـــضــاة بـــأي عـــمل خـــارج اطــار
مـجــلس الــقـضــاء االعـلى ايــا كـان
هـذا الـعـمل سـواء كـان سـيـاسـيا ام
تـــنـــفـــيـــذيـــا ام عـــمل مـــفـــوضـــيـــة
االنـــتـــخــابـــات. وعـــنـــدمـــا ســئـــلت
نصـحت االخوان السـياسيـ بعدم
تـوريط الـقـضـاة فـي هـذه الـقـضـية
النــهـا لــيــست من (شــغــلــهم). هـذه
قـضيـة فـنـيـة وتـنـطـوي عـلى جـنـبة
سـيـاسـية وتـفـاصيـل اخرى تـتـعلق
بـــاالنــتـــخــابـــات. هــذا (مـــو شــغل)
الـــقــاضي والـــقــاضي يـــحــكم بــ
الــنــاس في ضـــوء الــدعــاوى الــتي
تــــقـــــدم امــــامـه ولــــيـس في ضــــوء
مـنـافـسـات سـيـاسـيـة لـكن لالسف
االخوة السيـاسيون يفتـقدون الثقة
بــــبـــقــــيـــة الـــشــــرائح والــــوظـــائف
فـاخـتـاروا قـضـاة. وايـضـا في هـذه
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عارك الضـارية ضد هتلـر وجيوشه وفي واقعة ية الثـانية مشـغوال في ادارة ا كان السير ونـستون ليونـادر سبنسـر تشرشل رئيس احلكـومة البريطـانية ابان احلرب الـعا
قولـة وانا اتـابع اجابات رئـيس مجلس ذات داللة عـميقـة قال قـولته الشـهيرة (أهـون ان نخـسر احلرب من ان يـخسر الـقضـاء البريـطاني هـيبته). وكـنت أستعـيد ألق هـذه ا
القضـاء االعلى فائق زيـدان في اول حوار جتريه معه مـطبوعـة صحفيـة على ايقـاع ازمة خالفه مع احملكـمة االحتادية الـعليـا ومحاوالت زج القـضاة في مهـمات ليست من
صميم واجباتـهم. ولفت انتباهي في شخصية زيدان قوة احلجة لـديه وجرأة اجلواب عن االسئلة التي تتعلق بسمعـة القضاء العراقي على الصعيدين الداخلي واخلارجي.

شتغل معه وإستوقـفني في شخصه احلرص الذي يبديه على مسـتقبل القضاء والتصدي حملاوالت الـضغط السياسي التي يتعرض لها هـو شخصيا وجل ا
سؤولـ الذين تقـودهم االقدار الى منـاصبهم ـمتلـكات العامـة. وقد وجدت فـيه شجاعـة مفقـودة لدى معـظم ا في مـهنة يـتعلق بـها مصـير االرواح واالموال وا
ـسمياتها ويـتغافلون عن التـدخالت في شؤونهم ويسوقون ـواجهة ويخشون تـسمية االشياء  فيوضـعون على سدتها وهـم ضعفاء او متوجـسون فيخافون ا

االوضاع كما تشتهي قوى الضغط ومؤشرات البوصلة.
القاضي فـائق زيدان رجل مختـلف والعراق احوج ما يـكون الى مسؤولـ من طرازه في ظل اوضاع صعـبة ومعقدة كـاحلرب التي كان تـشرشل يديرها

في ما يظل قلبه مفعماً بهيبة القضاء وعلو مقامه. وهذا احلوار يعكس جانبا من قدرة قاضي القضاة وسمو مكانته وصدق أفعاله:
قلت له:

ــرحـلــة قــلت لــهم طــيب اخــتـاروا ا
قضاة متقاعدين وليسوا مستمرين
في اخلدمة وهم على اهـلية ايضا.
ال اعـرف بـسبـب رؤيتـهم فـاخـتاروا
هــذه الــطــريــقــة. وانــا مــازالت في
ــطـلق ال أوافــقـهم الــرؤيـة. ويـوم ا
عين في مجلس التقيت القضاة ا
فوض قلت لهم بصريح العبارة ا
اننا قبـلنا على مـضض الننا نطبق
الـقـانـون ستـذهـبون الـى مهـمـتكم
لــكـنـنـا ال احـسـدكم والـله يـكـون في
عــونـكـم. وانـا مــتــأكــد انــهم سـوف
يـتـعـرضـون لالنــتـقـاد وسـتـنـعـكس
ؤسسة القضائية االنتقادات على ا
الـتي لــيـست لــهـا عالقــة بـهم. وقـد
وجــهـت انــهم فـي عــمـــلــهم االداري
يـجب اال يكـتبـوا الـقاضي فالن بل
ـفوض فالن حـسب. وقـلت ايـضا ا
ابـعـدوا صـفـة الـقــضـاء عن عـمـلـكم
لـكي ال يــلـتــبس االمـر عــلى الـنـاس
فوض هو عمل فيظنون ان عمل ا
قـضـائي ومن ثم عـنــدمـا يـفـشـلـون
يقـولون ان القـضاء فـشل.. هذا امر
خـطــر جـدا.. يـجب ان نـحـافظ عـلى
ثــقـة الــنـاس بــالـقــضــاء. وكـنت في
االنتخابات السابقة معارضاً لفكرة
اشـراك الـقـضـاة في عمـلـيـات الـفرز
والــعـــد وبـــذلـت جــهـــوداً لـــنـــقض
الـقـانـون ألني اعـرف بـالـنـتـيـجة ان
ذلك لــيس هــو عــمل قــضـائـي. كـان
بـاالمكـان تكلـيف جـهات اخـرى بعد
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- وراء اجـراء هذا احلوار يقف صـديقنا
الشـهـيـد الـدكـتـور محـمـد حـسـ عـلوان
الـذي رجوته اسـتـحصـال مـوافقـة رئيس
مجلس القضاء االعلى فائق زيدان. ومن
بــاب رد احلـــقــوق الصــحـــابــهـــا قــرأنــا
الـفاحتة علـى روحه قبل الشـروع بتوجيه

االسئلة.
- اشـيـد بـدقـة مـواعــيـد الـقـاضي زيـدان
وانــــــضـــــبـــــاط مـالك مـــــكـــــتـــــبـه وقـــــسم
الـتشريـفات. فـقد جـرت العـادة ان معظم
سـؤولـ يـتـبـاطأون في لـقـاء ضـيـوفهم ا
من الــصـحـفــيـ او يــشـغــلـون انـفــسـهم
ـــــقـــــابالت واالمــــور بــــالـــــثــــانـــــوي من ا
الشـخـصيـة بـهدف تـرك الصـحـفي على
الئـحة االنتـظار لكن ما رأيـته في رئاسة
مجـلس الـقـضاء االعـلى مـخـتلف تـمـاما.
ــوعــد فـي الــعــاشــرة من صــبــاح كــان ا
االثـنـ وقادني مـوظف الـتـشـريـفات الى
ـقرر مـكـتب رئـيس اجملـلس في الـوقت ا
ال دقــيــقـــة زيــادة وال دقـــيــقــة نـــقــصــان.
كان ـوعد يـعكس شخـصيـة ا فاحـترام ا

وحسن تصرف قيادته.
ــبـنى وال اثـر ـرات ا - الـهـدوء يــسـود 
ـوظفـ وثرثـرتهم الـتي نشـهد لفـوضى ا
اشـكاال منـها في مـعظم دوائر احلـكومة
حـــتى لــــتـــخـــال انك في ســـوق او داخل
قـنـعة بـأسوأ مكـان تـسود فـيه الـبطـالـة ا

صورها.
- لم يـرافـقنـا في مـقـابـلـة رئـيس مـجلس
الـــقــــضــــاء االعــــلى اي مـن مـــســــؤولي
االعالم او الــنــاطـقــ الــرســمـيــ كــمـا
يــحــدث في مـعــظم الــوزارات والــهـيــئـات
ـا ال يـعـنـيـهم حــيث يـحـشـرون انـوفـهـم 
سؤول انـهم حـريصون عـليه ويـوهمـون ا
من مـقالب الصحافـة ومحاوالت االيقاع
به عـبـر سـؤال او ايــحـاء ومـسـاعـدته في
تـدارك امـكـانــيـات الـوقـوع في االحـراج.
هــو نـوع من ضـعـف الـثـقــة بـالـصــحـافـة

سؤول. وبكفاءة ا
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