 
نداء إلى جميع أعضاء جمعية قضاة وموظفي المحاكم المالية بمناسبة حلول موعد انعقاد الجمع العام يوم 15 شتنبر 2012
 
حضرات السادة والسيدات أعضاء الجمعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ؛
فمما لا شك فيه أن انعقاد الجمع العام يأتي في وقت دقيق ومتميز وحساس ، ومن أجل إنجاحه
 يجب على جميع أعضاء المكتب المنتهية ولايته أن يقدموا استقالتهم مباشرة بعد التصويت على التقريرين الأدبي والمالي ،وألا يترشحوا لولاية جديدة مهما كان الأمر، وإفساح المجال لوجوه جديدة ، وأن يتقبلوا الملاحظات والانتقادات ويتحملوا المسؤولية الكاملة - متضامنين وعلى قدم المساواة -عن كل القرارات التي اتخذها المكتب

المتدخلون في الجمع العام ، ينبغي أن يتجنبوا العدمية ويتحلوا بالموضوعية ويترفعوا عن الحسابات الشخصية ، وأن
يطرحوا المقترحات التي تصب في مصلحة الجميع ، ويبينوا السبل التي تجعل المرحلة المقبلة أكثر شفافية وقربا من هموم أعضاء الجمعية

التفكير في وضع نظام داخلي للجمعية وتأسيس لجان من خارج المكتب الجديد ، تفتح في وجه جميع الأعضاء تشتغل إلى جانبه ، على الملفات المختلفة ، وتمده بالملاحظات والمقترحات .(وتوزيع نسخة منه مرفقة بالقانون الأساسي للجمعية يشهد الكاتب العام للجمعية على مطابقتهما للأصل
 
ومن أجل اختيار أعضاء المكتب الجديد نقترح ما يلي

- اختيار رئيس بشوش متسامح اجتماعي ، له خبرة في التسيير ومعرفة بالإدارة والمؤسسات والمجتمع والحياة
- استبعاد التصويت على كل مترشح متكبر (لا يلقي السلام حتى)يجل الكبار وينحني لهم ويحتقر الصغار ولا يهتم لمصلحتهم ،أو إمعة لا شخصية له ولا مواقف ، أو لا جرأة له على التعبير عن رأي مخالف ، أو وصولي متملق متسلق أو أناني عديم العفة مستعد للتحالف مع الشياطين والتماسيح من أجل نيل ما لا يحق له ولا يجوز ، أو فاقد المروءة ناقص الأخلاق بذيء الكلام يغش في عمله كذاب نمام كثير الوشاية ، أو فاقد القدرة على التواصل أو لا يتواصل إلا مع ذوي الشأن ، أو له صفة من صفات بلطجية وشبيحة هذا الزمان
 
ونصيحة لمن تتوفر فيهم هذه الخصال الذميمة أن ينأوا بأنفسهم عن الترشيح ويبتعدوا كثيرا عن جمعيتنا ، حفاظا على "ماء وجوههم" ، لأننا - مهما كولسوا -لن نترك لهم الفرصة لكي يصلوا إلى أهدافهم الخسيسة والمنحطة
 بعد حصر لائحة المرشحين ، رفع الجلسة لمدة نصف ساعة "مثلا" لإفساح المجال للأعضاء الحاضرين للتفكير في اختياراتهم.
 
فلنتعاون جميعا من أجل انتخاب مكتب منسجم ، أعضاء ينكرون ذواتهم إنكارا لا حد له ، مبدعون ، يعلو شأن الأخلاق والمبادئ والقيم الرفيعة في حياتهم ، ضمائرهم حية ، يقدرون المسؤولية ، لا يخافون في قول الحق لومة لائم ، لا تغريهم الأموال والمناصب ، لم تدفعهم للترشيح إلا الرغبة في خدمة الأعضاء والرفع بالجمعية إلى المستوى الذي يليق بقضاة وموظفي المحاكم المالية.

