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تقرير
ُ
السود قد مألت سماء العدالة ،أطلق أمس دليل قانوني
ألن القضاء ّليس بخير ،وألن الغيوم ّ
وأخالقي موجه إلى القضاة .وضع الكتيب في متناول أهل السلطة ُالقضائية ،وهم العارفون
بمحتوياته مسبقًا ،ليبقى السؤال ...هل يلتزمون جميعًا بما فيه ،ويعاقب املخالف منهم؟ أم
يبقى حبرًا على ورق؟

إطالق دليل أخالقيات القضاة
أنصفوا الناس من أنفسكم
محمد نزال
«إن م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل ��ى ي�خ�ش��ى أن
ت�ح�م��ل ري ��اح ال ّ�غ��رور ب�ع��ض ال �ق �ض��اة إلى
ص �ح��ارى ُم �ض��ل��ة ،إل��ى ط��رق ت�ض�ي��ع فيها
إش ��ارات امل ��رور وم�س��ال��ك ال�ع�ب��ور .يخشى
ف �ل �ت��ان��ًا م ��ن ق ��ان ��ون ال �ج��اذب �ي��ةُ ،
فيغرينا
اللقب واملركز وإط��راءات املجتمع ...فنكاد
ن �ط �ي��ر» .ه� �ك ��ذا ،ب �ك �ل �م��ات أش �ب��ه بخاطرة
وج��دان�ي��ة ،ت�ح��دث رئ�ي��س مجلس القضاء
األع �ل��ى ال �ق��اض��ي غ��ال��ب غ��ان��م ،أم� ��س ،في
ح�ف��ل إط�ل�اق ك�ت� ّ�ي��ب «ال��دل�ي��ل إل��ى واجبات
القضاة وأخالقياتهم» في معهد الدروس
القضائية ـــــ األشرفية.
لم يعد جديدًا القول بأن القضاء في لبنان
ليس في أحسن أحواله ،وإن كان باإلمكان
القول أكثر من ذلك في بعض األحيان ،غير
أن الالفت في املسؤولني القضائيني أنهم
ُي��درك��ون ه��ذا ال��واق��ع ،ويعلنونه صراحة
منذ أمد بعيد ،لكن مع ذلك يبقى األمر على
م��ا ه��و عليه م��ن دون إص�لاح ُي��ذك��ر ،حتى
ُي ّ
خيل للمتابع أن مشاكل املرفق القضائي
«ع �ص �ي ��ة ع �ل ��ى ال� �ح ��ل ع �ص �ي ��ان األزمات
السياسية على الحلول في لبنان».
إذًا ،ان �ط�ل�اُق��ًا م ��ن إدراك امل �س��ؤول�ي�ن لهذا
ال� � ��واق� � ��ع ،أط� � �ل � ��ق أم� � ��س ك� �ت � ّ�ي ��ب يتضمن
نصوصًا قانونية وق��واع��د معتمدة حول
واجبات القضاة وأخالقياتهم ،يتألف من
 23صفحة من القطع الوسط ُ
وم ّ
قسم إلى
ق�س�م�ين .ي�ت�ن��اول ال�ق�س��م األول النصوص
ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �س �ت �ق��اة م ��ن ال��دس �ت��ور ومن
أنظمة وق��وان�ين ك��ل م��ن :ال�ق�ض��اء العدلي،
مجلس ش��ورى ال��دول��ة ،دي��وان املحاسبة،
م�ن�ص��ب ال �ش��رف ف��ي ال �ق �ض��اء ،املوجبات
وال �ع �ق��ود ،أص� ��ول امل �ح��اك �م��ات الجزائية،

قرص الـ « »USAIDوعرس القضاء
ب��ات لـ«الوكالة األميركية للتنمية الدولية»
( )USAIDق��رص في كل ع��رس قضائي
ف���ي ل���ب���ن���ان .ف��ب��ع��د ال��ج��ه��د امل���ش���ك���ور ،من
جانب املسؤولني القضائيني ،للوكالة على
دوره����ا ف��ي إع����ادة ت��رم��ي��م معهد الدروس
القضائية وتطويره ،وقبل ذلك في ورشة
بناء «املحكمة النموذجية» في دائرة تنفيذ
ب��ي��روت ،وغيرها من املشاريع واألنشطة،
ت��ق ّ��دم امل��س��ؤول��ون القضائيون م��ن الوكالة
م��ج��ددًا ،أم��س ،بالشكر على «فضلها في
إص��دار ّ
كتيب الدليل إلى واجبات القضاء
وأخ�لاق��ي��ات��ه��م» ،امل���ن���درج ض��م��ن مشروع
«ت���ق���وي���ة ال���ق���ض���اء ووص������ول امل����واط����ن إلى
العدالة في لبنان» .بعض املتابعني للشؤون
القضائية استغربوا كيف ال يكون بإمكان
القضاء إعداد كتيب بسيط ،وطبعه ونشره
إال ب��دع��م م���ن ال��وك��ال��ة األم��ي��رك��ي��ة ،بحيث

وض��ع شعار ال��وك��ال��ة على ال��غ�لاف بحجم
أك���ب���ر م���ن ح��ج��م وزارة ّ ال���ع���دل اللبنانية.
على املوضوع
مسؤول قضائي بارز علق ً
ف��ي حديث ً م��ع «األخ��ب��ار» ق��ائ�لا« :م��ا فيها
شي ،أص�لا ليس لدينا مال ك��اف ،من أين
لنا أن نأتي ب��ه ،ون��ع��م ،أحيانًا ال نستطيع
طباعة ّ
كتيب ،م��ش مشكلة يدعمونا ،وال
داع���ي ل��ل��م��زاي��دة على بعضنا البعض في
هذا املوضوع»

أص� � ��ول امل �ح ��اك �م ��ات امل ��دن� �ي ��ة ،العقوبات
ّ
الكتيب
وامل��وظ�ف�ين .أم��ا القسم الثاني م��ن
ّ
ال��ذي ق��دم له القاضي غالب غانم ،فتناول
األح�ك��ام املستخرجة م��ن «وثيقة القواعد
األساسية ألخالقيات القضاء» الصادرة
قبل نحو  5سنوات ،والتي تتحدث عن 8
ّ
التجرد ،النزاهة،
ق��واع��د ،ه��ي :االستقالل،
م� ��وج� ��ب ال� �ت� �ح� �ف ��ظ ،ال� �ش� �ج ��اع ��ة األدبية،

ال � �ت� ��واض� ��ع ،ال � �ص� ��دق وال� � �ش � ��رف ،األهلية
ُوالنشاط.
أنجز هذا العمل ليكون في متناول جميع
علمًا أنه يفترض بهؤالء أن يكونوا
القضاةً ،
ّ
ملمني أصال بكل ما يحتويه من نصوص
قانونية وقواعد أخالقية ،وبالتالي يبرز
ال�س��ؤال ع��ن الغاية منه وال�ح��ال ك��ذل��ك .عن
ه ��ذا ال� �س ��ؤال ،أج� ��اب ع �ن��ه رئ �ي��س مجلس

تقرير

أمن الناس

استمرار عمليات سرقة املنازل واملتاجر
ال ت� � ��زال ال �ت �ق ��اري ��ر امل �خ �ت �ص��ة ت �ل �ف��ت إلى
استمرار عمليات سرقة املنازل واملتاجر،
والالفت أن وتيرة هذه السرقات لم تخفت
أبدًا.
ومن السرقات التي ُسجلت أخيرًا ،دخول
مجهول منزل برناديت خ .في عني الرمانة
ص �ب��اح ي ��وم ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي ،بواسطة
ال�ك�س��ر وال �خ �ل��ع ،ح�ي��ث س��رق م�ن��ه جواهر
ُوحقائب وقارورتي غاز وأغراضًا خاصة.
ّ
ق ��درت قيمة امل�س��روق��ات بنحو  20مليون
ليرة.
ف � ��ي ال� � �ي � ��وم ال � �ت � ��ال � ��ي ،س � � ��رق مجهولون
م�ت�ج��ر س��ام��ي ح .ف ��ي ب �ئ��ر ح �س��ن ،وتبني
أن ال�ل�ص��وص ح�م�ل��وا م�ب�ل��غ  1745دوالرًا
وأجهزة كمبيوتر وكاميرات .وقدرت قيمة
املسروقات بنحو  18مليون ليرة .أما في
الفنار ،فقد دخ��ل مجهول إل��ى مقر شركة
ك .املعدة لبيع األدوات املنزلية وصيانتها،
وسرق من داخلها معدات بقيمة  8ماليني
ليرة.
ُ
ف��ي محلة ال�ج�م�ي��زة ف��ي ب �ي��روت ،أب�ل��غ عن
ع�م�ل�ي��ة س��رق��ة ك �ب �ي��رة .ف�ق��د دخ ��ل مجهول
إل ��ى م�ك�ت��ب م ��ارك ح .ل�ل�م�ح��اس�ب��ة ،وسرق
من داخله مبلغًا نقديًا يصل إلى  100ألف

ش � ��ورى ال� ��دول� ��ة ،ال �ق��اض��ي ش �ك��ري صادر
بأسلوب رومانسي« :إذا كنت تحب أحدًا،
أال ت� ��رى أن م ��ن امل �ن ��اس ��ب أن ت ��ذك ��ره بني
الحني واآلخ��ر بهذا الحب ،من خ�لال كلمة
أح�ب��ك؟ ه��ذا ه��و امل�ب��دأ ال��ذي ص��در الكتيب
ألج �ل��ه» ،م�ش�ي�رًا ف��ي ح��دي��ث م��ع «األخبار»
إلى ضرورة أن يضع كل قاض هذا الكتيب
تحت وس��ادت��ه ،فيقرأه ب�ين ال�ح�ين واآلخر

ليكون بمثابة «فحص ضمير».
م� ��ن ب �ي�ن ال �ك �ل �م��ات ال� �ت ��ي أل �ق �ي��ت أثناء
ال �ح �ف��ل ،ت �م� ّ�ي��زت ك �ل �م��ة ال �ق��اض��ي غالب
غ��ان��م بفصاحة وب�لاغ��ة أدب�ي��ة الف�ت��ة ،إذ
إن��ه ،على حد قولهّ ،
تعمد إضفاء طابع
ال�خ��اط��رة عليها ،ف��راع��ت كلماته انتباه
ال �ح��اض��ري��ن ح �ي��ث ب ��دت ال��ده �ش��ة على
وج� � ��وه ال �ب �ع ��ض م �ن �ه ��م ،واالستمتاع

دوالر.
ادعى املصري راضي م .أن سامح ش .دخل
م�ن��زل��ه ف��ي ب ��رج ح �م��ود ،ب��واس �ط��ة مفتاح
م�س�ت�ع��ار وس ��رق م��ن داخ �ل��ه مبلغ  4آالف
دوالر وأوراق��ًا خاصة .وأض��اف أن املدعى
عليه صديق له.
ي��وم الخميس امل��اض��ي ،دخ��ل مجهول إلى
منزل خضر أ .في العقبة (قضاء راشيا)،
وسرق منه مصاغًا ،قدرت قيمته بنحو 10
ماليني ليرة.
من جهة ثانية ،تلفت البالغات الواردة إلى
ق��وى األم��ن الداخلي ي��وم الجمعة املاضي
إلى وقوع عمليات سرقة منزلني ومتجر.
ف �ق��د دخ � ��ل م �ج �ه��ول��ون ب ��واس �ط ��ة الكسر
والخلع منزل أنطوان إ .في كوسبا وسرقوا
منه مبلغ  450دوالرًا وبندقية صيد.
أم � ��ا ف ��ي دي � ��ر ق ��وب ��ل ،ف �ق��د دخ � ��ل مجهول
إل ��ى م �ن��زل أح �ل�ام خ .م�س�ت� ُخ��دم��ًا مفتاحًا
مستعارًا ،وسرق محتويات قدرت قيمتها
بنحو ستة آالف دوالر.
دخ��ل مجهولون بواسطة الكسر والخلع
م�ت�ج�رًا ك�ب�ي�رًا (س��وب��ر م��ارك��ت) ف��ي ُأبلح،
ّ
وس� ��رق� ��وا م ��ن داخ � �ل ��ه م �ح �ت��وي��ات قدرت
قيمتها بنحو  10آالف دوالر.

ما قل
ودل
ُ ّ
يوم السبت املاضي سجل وقوع ثالثة
حوادث اعتداء على مواطنني ،ما أدى
ُ
َ
إلى جرح املعتدى عليهم فنقلوا إلى
ُ املستشفيات للمعالجة.
نقلت خالدة ع 42( .عامًا) إلى
املستشفى في حلبا إلصابتها بجرح
بالغ في رأسها ،وذلك بعدما ضربها
أطلق فادي
أبناء زوجها .وفي برجا ُ
ت .النار على سعيد ت .فأصيب
ُاألخير بطلق في رجله اليسرى .أخيرًا،
نقل العامل السوري عبد الرحيم م.
إلى مستشفى في بيروت إلصابته
بجرح بالغ في رأسه ،وكان قد تعرض
للضرب على أيدي مجهولني في محلة
زقاق البالط ،وأفاد أنهم اعتدوا عليه
«بسبب نظرات استفزازية».

 10حوادث إطالق نار في يوم واحد
ُ
ُس �ج ��ل ح �ص ��ول  10ح� � ��وادث استخدم
ف ��ي خ�ل�ال �ه��ا ال� �س�ل�اح ال� �ح ��رب ��ي ،أمس،
على مختلف األراض��ي اللبنانية ،وذلك
بحسب البالغات الواردة إلى قوى األمن
ال��داخ �ل��ي .أب� ��رز ه ��ذه ال� �ح ��وادث ك ��ان ما
حصل ف��ي منطقة ب��رج��ا ـــــ بيت الدين،
ح�ي��ث أص�ي��ب امل��واط��ن سعيد ت .بطلق
ن� � ��اري م� ��ن م� �س ��دس ح ��رب ��ي ف� ��ي قدمه،
نتيجة مشكلة بينه وبني املواطن فادي
�وزي ��ر» ح�ص�ل��ت بسبب
ت .امل�ل�ق��ب ب� �ـ«ال � ُ
خ�لاف��ات س��اب�ق��ة .ن�ق��ل امل�ص��اب إل��ى أحد
املستشفيات في املنطقة لتلقي العالج،
فيما ّ
فر مطلق النار (الوزير) إلى جهة
مجهولة.
ح � ��ادث � ��ة أخ� � � ��رى ح� �ص� �ل ��ت ف � ��ي منطقة
بشامون ـــــ عاليه ،حيث أصيب املواطن
زياد ز 18( .عامًا) بطلق ناري من سالح
ح��رب��ي ف��ي رج �ل��ه ،نتيجة مشكلة بينه
وذلك
وبينه املواطن مارك ج 28( .عامًا)ُ ،
بسبب خ�لاف على أفضلية امل��رور .نقل
امل �ص��اب إل��ى أح��د مستشفيات املنطقة
لتلقي العالج ،فيما ّ
فر مطلق النار إلى
جهة مجهولة.
كان الفتًا أن عدد اإلصابات التي حصلت

نتيجة ح��وادث إط�لاق النار ،أم��س ،جاء
م��رت�ف�ع��ًا ق�ي��اس��ًا ب �ع��دد اإلص ��اب ��ات التي
ُس �ج �ل��ت ف��ي األي � ��ام ال �س��اب �ق��ة .وف ��ي هذا
اإلطارُ ،سجلت حادثة في منطقة الهرمل
ـــــ البقاع ،حيث أصيب املواطن حسن ن.
( 22عامًا) بطلق ناري في رجله اليسرى،
ُ
ف��ن �ق��ل إل� ��ى أح� ��د م �س �ت �ش �ف �ي��ات املنطقة
للمعالجة .وبحسب ال�ب�لاغ ال ��وارد إلى
ق��وى األم ��ن ،ف��إن ح�س��ن ك��ان ف��ي بستان
ل��ه ف��ي محلة امل �ن �ص��ورة ،ح�ي��ث اعترض
ط��ري�ق��ه ك��ل م��ن ح�س��ن د .وول� ��ده حسني
وأوالد شقيقه حسني وحسن ،فأطلقوا
النار باتجاهه من مسدس حربي.
وف��ي منطقة الدهلمية ـــــ زح�ل��ة ،حصل
ت� �ض ��ارب ب�ي�ن م �ف �ت��ش ف ��ي األم � ��ن العام
وجندي في الجيش اللبناني ،وبعدما
انتهى األمر ،حضرت سيارتان إحداهما
رباعية الدفع من نوع «غراند شيروكي»،
وف� ��ي داخ �ل �ه �م��ا أش� �خ ��اص مجهولون،
ف��أط�ل�ق��وا ال �ن��ار م��ن أس�ل�ح��ة ح��رب�ي��ة في
ال �ه��واء ،م��ن دون أن ُي �ص��اب أح��د بأذى،
وذل��ك ف��ي رس��ال��ة مساندة ودع��م ملفتش
األمن العام.
(األخبار)

