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نجار وسيسون و هربول
يفتتحون دائرة بيروت
(مروان بو حيدر)

قصور العدل

ّنجار :الشكر للمانحين ولكن...

ُ
ُ
أخيرًا ...افتتحت «املحكمة النموذجية» أمس في قصر العدل ،وقد أنشئت بتمويل أميركي .دخلت
التقنية الحديثة إلى قاعات دائرة تنفيذ بيروت ،في خطوة تسبق مشروع وزارة العدل إنشاء «املدينة
القضائية» على مساحة  33ألف كيلو متر مربع
محمد نزال
ّ
ّ
«لبس املكنسة بتصير ست النساء»...
ّ
هكذا عبر املدير العام ل��وزارة العدل
القاضي عمر الناطور عن دهشته من
«الجمال» الذي أصبحت عليه دائرة
تنفيذ بيروت ـــــ املحكمة النموذجية،
أث �ن��اء ج��ول��ة ف��ي ق��اع��ات�ه��ا أم ��س ،إلى
ج��ان��ب وزي� ��ر ال �ع��دل إب��راه �ي��م ّ
نجار
والسفيرة األميركية ميشال سيسون،
ملناسبة افتتاح املحكمة ،وهذا املوعد
ّ
قد ُحدد قبل  3أشهر.
ل��م ي�ك��ن ف��ي اإلم �ك��ان رؤي ��ة قطعة من
ّ
أث��اث املحكمة وعدتها ،أم��س ،خالية
من ملصق عبارة « ،»USAIDامللصقة
على ك��ل قطعة ًم��ن خ��زائ��ن األرشيف
الضخمة وصوال إلى سلة املهمالت.
يأتي افتتاح دائرة تنفيذ بيروت في
إطار برنامج «تقوية استقالل القضاء

لقطة
أص ��درت ال�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ،أم ��س ،ب�ي��ان��ًا أشارت
فيه إلى أن الحكومة األميركية تشاركت مع املركز
الوطني ملحاكم الواليات في تنفيذ مشروع تجديد
وإع � ��ادة ت��أه �ي��ل دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت ـ�ـ�ـ�ـ�ـ املحكمة
النموذجية ال�ت��ي افتتحت أم��س ف��ي قصر العدل.
ّ
ولخصت السفارة هدفها من دعم مشروع «تقوية
ال�ق�ض��اء» ف��ي لبنان ب�ـ«ت��وف�ي��ر ف��رص أك�ب��ر إلحقاق
ال�ع��دال��ة ،وت�ط��وي��ر إدارة امل�ح��اك��م ،والتشجيع على
ال�ت�خ�ط�ي��ط االس�ت��رات�ي�ج��ي ال �ط��وي��ل األج ��ل للنظام
القضائي».
حضر حفل االف�ت�ت��اح ،إض��اف��ة إل��ى ال��وزي��ر إبراهيم
ن�ج��ار وال�س�ف�ي��رة م�ي�ش��ال س�ي�س��ون ،ع��دد م��ن كبار
ال�ق�ض��اة ،ونقيبة امل�ح��ام�ين ف��ي ب�ي��روت أم��ل حداد،
ون �ق �ي��ب امل �ح��ام�ي�ن ف ��ي ال �ش �م��ال أن� �ط ��وان عيروط،
إضافة إلى مديرة بعثة الوكالة األميركية للتنمية
ال��دول �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان دن �ي��ز ه��رب��ول ،ورئ�ي�س��ة املركز
الوطني األميركي ملحاكم الواليات ماري ماك كوين
ونائبها وليام ك��اش��اك ،ومدير امل�ش��روع في لبنان
فيليب المارش.

ووصول املواطن إلى العدالة»ّ ،
املمول
من الوكالة األميركية للتنمية الدولية
بأكثر من  8ماليني دوالر ،الذي ُبدئ
العمل به أي��ام ال��وزي��ر السابق شارل
رزق ،بحسب ما أعلنت وزارة العدل
أمس.
من جهة أخرى ،يأتي افتتاح الدائرة
القضائية ،أمس ،في ظل ما أثير خالل
األي��ام امل��اض�ي��ة ،ف��ي ش��أن م��ا قيل عن
«ت�ج�س��س» ال�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة على
االت� �ص ��االت ف��ي ل �ب �ن��ان ،ب �ع��د طلبها
م� ��ن ق � ��وى األم � � ��ن ال ��داخ � �ل ��ي تحديد
أم��اك��ن «ه��وائ�ي��ات» شركتي الخلوي
ف��ي ل�ب�ن��ان .وف��ي إط��ار م��ا ُي�ح�ك��ى عن
«ت� ��دخ� ��ل» ال� �س� �ف ��ارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة في
ع�م��ل امل��ؤس �س��ات اإلداري � ��ة الرسمية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،س��أل��ت «األخ � �ب ��ار» وزير
ال�ع��دل إب��راه�ي��م ن�ج��ار ع��ن املوضوع،
وع� ّ�م��ا إذا ك ��ان األم� ��ر ي�ن�س�ح��ب على
«الهبات الداعمة» التي تقدمها أميركا
إلى املرفق القضائي ،فأوضح ّ
نجار
أن ب��رام��ج ال��دع��م امل�ش��ار إليها يعود
عهدها إل��ى مطلع التسعينيات ،أي
بعد خروج لبنان من الحرب األهلية.
«وفي جميع األحوال ّنقول للداعمني
والواهبني ،شكرًا ،وكثر الله خيركم،
ولكن ال نقبل أن تملوا شروطًا علينا،
م��ن أي ن��وع ك��ان��ت» .ال يخفي ّ
نجار
حسرته لرؤية األميركيني أو سواهم
يقومون بافتتاح إدارات رسمية في
لبنان ،فـ«عيب علينا أن تكون لدينا
جهات مانحة باألصل ،ولكن هذا جزء
من ال��واق��ع .فكم كنت أتمنى أن يقدم
الدعم والهبة لبنانيون ،وال سيما أن
ثمة أصحاب ثروات وطائرات خاصة
في لبنان قادرين على القيام بذلك».
ف��ي إط��ار الحديث ع��ن تطوير املرفق
القضائي ،كشف ّ
نجار لـ«األخبار» عن
مشروع تقدم به إلى مجلس الوزراء
ي�ت� ّع�ل��ق ب �ـ«امل��دي �ن��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،التي
تمثل طموحنا الكبير» ،حيث ُينشأ
مبنى جديد إل��ى جانب مبنى قصر
ال�ع��دل ف��ي ب�ي��روت ،فتصبح املساحة
الكاملة  33أل��ف متر م��رب��ع .توسعة
ّ
املكان تمهد لزيادة عدد القضاة إلى
 900ع ��ام  ،2015إض��اف��ة إل ��ى إنشاء
مبنى خ��اص ملجلس ش��ورى الدولة
وك ��ذل ��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى املعهد
ال� �ق� �ض ��ائ ��ي .وي� �ن ��ص امل � �ش� ��روع على
إن�ش��اء م�ب��ان ل�ث�لاث م��دي��ري��ات ،منها
م��دي��ري��ة ل�ل�س�ج��ون وأخ � ��رى لحقوق

المحكمة الدولية

ّ
رو يشرح لبري املحاكمات الغيابية
رأى ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الخاصة
ب �ج��ري �م��ة اغ �ت �ي ��ال ال ��رئ �ي ��س رف� �ي ��ق الحريري
وآخ ��ري ��ن ،ال�ق��اض��ي رال ��ف ري��اش��ي ،ب�ع��د مرور
ع ��ام ع�ل��ى ان �ط�لاق �ه��ا ،أن «ال �ق ��ول ب�ت��أخ��ر عمل
املحكمة هو تعبير غير دقيق ،إذ إن هناك من
يدمج بني عمل لجنة التحقيق الدولية وعمل
املحكمة ال��دول�ي��ة ،حيث ال ب��د م��ن االنتهاء من
التحقيقات وعملية الحصول على املعطيات
كي يأتي عمل املحكمة دقيقًا في هذا املجال».
ّ
ينص على
لكن ق��رار مجلس األم��ن رق��م 1757
أن «ت�ب��دأ املحكمة ال�خ��اص��ة عملها ف��ي تاريخ
ي �ح��دده األم�ي�ن ال �ع��ام ب��ال�ت�ش��اور م��ع الحكومة
اللبنانية ،مع مراعاة التقدم املحرز في أعمال
لجنة التحقيق الدولية املستقلة» (الفقرة .)2
ّ
مر عام كامل ،وما زال املدعي العام للمحكمة
عاجزًا عن إصدار مضبطة اتهام ،ما يشير إلى
تأخير واضح.
وف ��ي إط ��ار أع �م��ال امل�ح�ك�م��ة ،زار أم ��س رئيس

م�ك�ت��ب ال��دف��اع ف�ي�ه��ا ،ف��ران �س��وا رو ،م��ع بعض
أعضاء فريقه ،رئيس مجلس النواب اللبناني
بري .وشرح املحامي الفرنسي ّ
نبيه ّ
لبري مهام
ّ
ّ
م�ك�ت��ب ال ��دف ��اع ،م �ش��ددًا ع�ل��ى ال �ت �ح��دي��ات التي
سيواجهها املكتب في توفيره الدعم واملساعدة
ّ
لفرق ال��دف��اع ف��ي املستقبلّ .وج��دد رو التزامه
ب �م �ب��دأ ق��ري �ن��ة ال � �ب ��راءة ،م�س��ل�ط��ًا ال �ض��وء على
الخطوات الذي اتخذها مكتب الدفاع لضمان
إق ��ام ��ة إج � � ��راءات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ع ��ادل ��ة ونزيهة،
ك��ذل��ك أوض ��ح ب�ع��ض امل �ي��زات ال�ت��ي ت�ت�ف� ّ�رد بها
املحكمة ،وال ّ
سيما إمكان إجراء املحاكمات في
غياب املتهمني ومشاركة هؤالء في اإلجراءات
ع�ب��ر ن�ظ��ام امل��ؤت �م��رات امل�ت�ل�ف��زة .وي�ن�ظ��م مكتب
ال��دف��اع في بيت املحامي يومي غ�دًا وبعد غد
حلقة دراسية بعنوان« :املمارسة أمام املحاكم
الجنائية الدولية :اإلقرار باملسؤولية أو بعدم
املسؤولية».
(األخبار)

اإلن�س��ان ،مع موقف كبير للسيارات
تحت األرض.
ّ
نجار يريد أن تتمتع املدينة القضائية
ب��ال �ت �ج �ه �ي��زات امل �ت �ط��ورة والرقمية،
وأن ت�ك��ون م�ك��ان��ًا «ي �ض� ّ�ج بالحيوية
وال � �ح � �ي � ��اة ،ت �ش �ب ��ه م ��دي� �ن ��ة الناس،
ح�ي��ث ال يقتصر دور ال �ق��اع��ات على
امل�ح��اك�م��ات ،ب��ل ي�ت�ع��داه��ا إل��ى إجراء
ال �ن��دوات وامل �ح��اض��رات ،ب��ل وحفالت
فنية وث�ق��اف�ي��ة» .ول�ف��ت ن� ّ�ج��ار أخيرًا
إل��ى أن امل�ش��روع املقدم يشمل املراكز
القضائية في النبطية وبعلبك ،حيث
تعاني ه��ذه امل�ن��اط��ق م��ن «اإلجحاف
في الحقوق».
ف ��ي اف �ت �ت ��اح دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ بيروت،

تضج المدينة
يجب أن ّ
القضائية بالحيوية
وأن تقام فيها حفالت
فنية وثقافية

أمس ،كان للسفيرة األميركية ميشال
شعب لبنان
سيسون كلمة ،فرأت «أن ً
يستحق نظامًا قضائيًا فاعال وكفوءًا
وجديرًا بالثقة ،ويعالج القضايا في
�ة» ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن
أوق��ات �ه��ا امل �ن��اس �ب� ّ
ه��ذا امل�ش��روع «ال يمثل س��وى خطوة
واحدة مهمة على درب تحقيق هدف
تعزيز حقوق األفراد في مجتمع حر
ي��رت�ك��ز ع�ل��ى ق ��درة ال�ن�ظ��ام القضائي
ال �ح��دي��ث» .وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ّ
وجهته
«األخ�ب��ار» إليها ،عن خلفيات الدعم
األميركي للمرفق القضائي في لبنان،
كان جواب سيسون تقليديًا ،شبيهًا
ب �ك��ل أج ��وب ��ة امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي اإلدارة
األم �ي ��رك �ي ��ة ح� �ي ��ال ه � ��ذه املواضيع،
ف�ق��ال��ت إن أم�ي��رك��ا «ت �ق��وم ب��ذل��ك لكي
تتمكن الحكومة اللبنانية من خدمة
مواطنيها بطريقة أفضل ،من خالل
تقوية املؤسسات الديموقراطية».

متابعة

حماية املرأة في عهدة مجلس الوزراء
زينب زعيتر
أح��ال وزي��ر ال�ع��دل إبراهيم نجار أم��س م�ش��روع حماية
امل��رأة من العنف األس��ري ،إل��ى مجلس ال ��وزراء لوضعه
ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال امل �ج �ل��س ت�م�ه�ي�دًا إلق� � ��راره ،وكانت
الوزارة قد أطلقت حملة بعنوان «تشديد العقوبات على
العنف األس ��ري» .خطوة إحالة مشروع القانون تأتي
بعد م��رور ث�لاث س�ن��وات على صياغة منظمة «كفى»
ّ
مشروع القانون.
اقتراح مسودة ً
ُ ّ
ق ��دم امل �ش��روع أوال ُ ّإل��ى هيئة االس �ت �ش��ارات والتشريع
في وزارة العدل ،وألفت لجنة وزاري��ة لدراسة املشروع،
أنجزت هذه اللجنة دراستها بالصفة النهائية ،وأحيل
القانون على رئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا إلقراره في
الحكومة الجديدة في آب من عام  ،2009ولم ّ
يقر حينها.
يتضمن القانون  26م��ادة ،وينقسم إل��ى قسمني :األول
ّ
ح�م��ائ��ي وق��ائ��ي ،وال �ث��ان��ي ع�ق��اب��ي ردع� ��ي .ي �ع��د العنف
األس ��ري ج��رم��ًا معاقبًا عليه ف��ي ه��ذا ال �ق��ان��ون ،ويمكن
أن ي�ت�ج� ّ�س��د ب��ال�ع�ن��ف ال �ج �س��دي وال �ج �ن �س��ي والنفسي

واالقتصادي .يشمل القانون ع��ددًا من الجرائم التي ال
يلحظها قانون العقوبات املعمول به حاليًا ،من بينها:
املادة الثالثة من القانون «يعاقب بجرم العنف األسري
كل شخص اعتاد حض إح��دى اإلن��اث في األس��رة على
ال�ت�س��ول ،وي�ع��اق��ب بالحبس م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر إل��ى ستة
أش �ه��ر وب �غ��رام��ة م��ن خ�م�س�م�ئ��ة أل ��ف ل �ي��رة إل ��ى مليون
ليرة لبنانية .كما يعاقب كل من أك��ره زوجته بالعنف
وال�ت�ه��دي��د ع�ل��ى ال�ج�م��اع بالحبس م��ن س�ت��ة أش�ه��ر إلى
سنتني .ويعاقب كل شخص يقتل عمدًا إحدى اإلناث في
األسرة ،وأقدم قبل قتلها على أعمال التعذيب باإلعدام.
وك��ل شخص من أف��راد األس��رة يمارس العنف املعنوي
بقصد السيطرة على املرأة ،وحجز حريتها أو إكراهها
على الزواج ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة».
الثاني املتعلق بتقديم
تنص املادة الخامسة في الباب ُ
ال �ش �ك��اوى واإلخ � �ب� ��ارات ،ع �ل��ى أن ت �ن �ش��أ ل ��دى املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ّ «قطعة متخصصة بالعنف
األس��ري ،تكون مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق في
شأنها وفقًا ألحكام هذا القانون».

