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أخبار القضاء واألمن

رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي غالب غانم (أرشيف ــ
هيثم املوسوي)
النص أن��ت ف��ي ظ�لال القاعدة البشرية،
وفي الدليل النفسي أنت في ظالل الله»،
داعيًا القضاة إلى عدم الغرور ،ألن َ
«من
رج�لاه على األرض من أصحاب الزمام
هو أجدى للناس من املتشامخ تشامخًا
ع���ل���ى ف�������راغ ،ف���م�ل�أى ال���س���ن���اب���ل تنحني
بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ»،
خاتمًا بالقول« :إن قولة نعم لقوي ،إذا
كان على ضالل ،هي حمل ثقيل هيهات
أن تتحرروا منه .وإن قولة ال لضعيف،
إذا كان على حق ،هي حمل أثقل وجرم
أف�������دح .س�������ددوا ال����رم����اي����ات ،وأنصفوا،
وعاندوا وال تخافوا».
ح����ض����رت ال���ح���ف���ل ن��ق��ي��ب��ة امل���ح���ام�ي�ن في
ب��ي��روت أم��ل ح���داد ،وأل��ق��ت كلمة ل��م تكن
أقل فصاحة وبالغة من كلمة غانم ،حتى
أن بعض الحاضرين قال ممازحًا «يبدو
أن ال���ري���س وال��ن��ق��ي��ب��ة ق���د ق�����ررا مغازلة

غانم للقضاة :مألى
السنابل تنحني بتواضع
والفارغات رؤوسهن
شوامخ

األدبي على وجوه البعض اآلخر .ومما
جاء في كلمة غانم« :ماذا؟ أيها القاضي.
أتكون من املختارين ّ
لتبوؤ هذا املنصب
ّ
الخطير ،وتتكبل أو تتحيز أو تتوسل
ّ
تترسل أو تتردد أو تتكابر أو تتبذل
أو
أو تتكاسل؟ في الدليل النص أنت أمام
ح��س��اب ال��ق��ان��ون ،وف���ي ال��دل��ي��ل النفسي
أن���ت أم����ام ح��س��اب ال��ض��م��ي��ر .ف��ي الدليل

ب��ع��ض��ه��م��ا وال���ق���ض���اة م��ع��ه��م ً��ا» .غ��ي��ر أن
ك��ل��م��ة ح����داد ل���م ت��ت��ض��م��ن غ����زال ب��ق��در ما
تضمنت قرعًا لناقوس الخطر لناحية
«القضاء ال��ذي هجرت بعضه العافية».
ففي كلمتها التي كان عنوانها «أنصفوا
ال����ن����اس م����ن أن���ف���س���ك���م» ،ت���وج���ه���ت حداد
إل���ى ال��ق��اض��ي غ��ان��م ب��ال��ق��ول« :رجوناك
أي��ه��ا ال��رئ��ي��س األول ،رج���ون���اك ي��ا هيئة
ّ
التفتيش القضائي ،أن تصدقونا ،ونحن
ّ
إليكم أقرب من حبل الوريد ،بأن القضاء
ل���ي���س ف����ي خ����ي����ر ،وق������د اس���ت���وط���ن���ت في
ّ
أوصاله الرخاوة والترهل .فعبثًا نخفي
العلل التي تتهددنا ،فيما هي تنخر في
أحشائنا والجوارح ،وفيما هي تتفشى
وتنتشر وت��زده��ر وتتكاثر وتتناسل».
أش������ادت ح�����داد ب��ب��ع��ض ال���ق���ض���اة الذين
«ب��ال��دم��اث��ة ج��ب��ل��وا وب��ال��ك��ي��اس��ة فطروا
وب��م��ح��ام��د األخ��ل�اق ع��ج��ن��وا» ،غ��ي��ر أنها
ّ
قرعت الصنف اآلخر منهم ،من القضاة

ّ
الذين «توهموا أنفسهم أولياء وأربابًا،
فراعنة يحيق بهم من
وحسبوا ذواتهم
ُ
ك���ل ج���ان���ب ج���ل��اوزة وش�������رط» .وختمت
ح�������داد ب���ال���ت���وج���ه إل������ى رئ����ي����س مجلس
القضاء األعلى بالقول« :قولوا لقضاتكم،
لقضاتنا ،ل��ق��ض��اة ل��ب��ن��ان ،وال��س��ي��ف في
ي���دك���م وف������وق رؤوس امل���رت���ك���ب�ي�ن منهم
ُم��ص��ل��ت ،ق��ول��وا لهم ب��ال��ص��راح��ة نفسها
ال���ت���ي خ��اط��ب��ت��م��وه��م ب���ه���ا ف����ي كتابكم،
أنصفوا الناس من أنفسكم ّ ،وال تعوقوا
ال��ح��ق ب��ال��ظ��ل��م ،وال ت��س��ت��ح��ل��وا ُ
السحت
باإلهداء».
ّ
ّ
الكتيب ـــــ
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،أوض���ح م��ع��د
ال��دل��ي��ل ،ال��ق��اض��ي غ��ب��ري��ال س��ري��ان��ي ،أن
النصوص التشريعية في لبنان تنص
واجبات القضاة وأخالقياتهم ،لكن
على ً
تسهيال لالهتداء بها ُوضع هذا الدليل،
ً
ب���دال م��ن العمل على اس��ت��ص��دار قوانني
خ����اص����ة ب����أخ��ل�اق����ي����ات ال����ق����ض����اء ،أسوة
ببعض ال��ب��ل��دان املختلف ال��وض��ع فيها
عن الوضع في لبنان .ولفت سرياني إلى
أن��ه «ال ي��ج��وز ف��ي ه��ذا ال��خ��ص��وص ترك
األمر لضمير القاضي وملعتقده الديني
أو الفلسفي ف��ق��ط ،ب��ل يقتضي تنظيمًا
ل���ل��أوض������اع وض����ب ّ����ط����ًا ل����ه����ا إل�������ى جانب
تعيني ش���روط ت��ول��ي ال��ق��ض��اء وتحديد
واج��ب��ات ال��ق��اض��ي بنصوص تشريعية
ووثائق رسمية ،تكون املرجع للقاضي
ف���ي أداء م��ه��م��ات��ه ول��ل��س��ل��ط��ة املختصة
ف��ي ممارستها ال��رق��اب��ة وامل��س��اء ل��ة عند
االقتضاء».
ب����������دوره ،رأى رئ����ي����س م���ع���ه���د الدروس
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ال��ق��اض��ي س���ام���ي منصور،
أن «اف���ت���ق���اد ال����دول����ة اس���ت���ق�ل�ال السلطة
ال���ق���ض���ائ���ي���ة ه����و ف���ق���د ألح�����د مكوناتها
الرئيسية ،فتكون دول��ة منقوصة وغير
م��ت��وازن��ة ،وإن افتقاد القاضي إل��ى أحد
ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م وال��ق��واع��د ال��ت��ي كرستها
وثيقة األخالقيات القضائية عام ،2005
ه��و فقد ألح��د مكوناته األس��اس��ي��ة ،فال
ي��ع��ود قاضيًا ب��ل يصبح شبحًا يخاف
منه الناس ويتجنبه املتقاضون» ،الفتًا
إل��ى أن تقنني تلك القواعد ف��ي واجبات
القاضي وأخالقياته ّبوثيقة ،ودرسها
وتحليلها في دليل ،يمثالن ضابطًا لها
ومقياسًا يعتمده كل قاض ملعرفة درجة
ال���ت���زام���ه ب��امل��ع��اي��ي��ر ال���ت���ي ت���ق���وم عليها
السلطة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،فالوثيقة والدليل
هما املنارة التي يتوجه بها قاض ليصل
الى بر األمان ،فال يكون هناك قاض في
الجنة وقاضيان في النار.

محاكم

َ
قتاله ...وغادرا لبنان
في  30أيار من عام  ،2004أحضر عبد القادر
م .قضيبًا من حديد وعمد مع أحمد م .إلى
وض��ع ع��وائ��ق ف��ي أح��د م��واق��ف السيارات،
بحيث ال يبقى أمام بيار ب .عند حضوره
ف���ي وق����ت م��ت��أخ��ر م���ن ال��ل��ي��ل إال أن يوقف
س���ي���ارت���ه ف���ي ف��س��ح��ة غ��ي��ر م��ك��ش��وف��ة ،كما
قطعا األس�لاك الكهربائية إلغ��راق املوقف
ب��ال��ع��ت��م��ة .وص���ل ب��ي��ار إل���ى امل��وق��ف قرابة
ال��س��اع��ة ال���واح���دة ف��ج��رًا ،ح��ي��ث ك���ان أحمد
بانتظاره على باب الغرفة ،فيما كان عبد
ال��ق��ادر مختبئًا ،وعندما ح��اول بيار فتح
ّ
صندوق سيارته تقدم منه األخير وعاجله
ب��ض��رب��ات متتالية ع��ل��ى رأس���ه بالقضيب
الحديدي ،فسقط أرضًا ،ثم عمد إلى سلبه
ما بحوزته من م��ال ،وأخ��ذ منه مبلغ 500
ألف ليرة وساعة يد ذهبية و«بالكًا» ذهبيًا
وه��ات��ف��ه ال��خ��ل��وي ُ
وسبحتني وح����ذاءه .ثم
ّ
لفه بمساعدة أحمد بقطعة من «املوكيت»،
ووض��ع��اه ف��ي ص��ن��دوق س��ي ّ��ارت��ه ،وجمعا
َ
أغ��راض��ه��م��ا وغ����ادرا امل��ك��ان متجهني نحو
محطة ش��ارل حلو ،حيث طلبا من سائق
س����ي����ارة ن��ق��ل��ه��م��ا ب���س���رع���ة إل�����ى بالدهما،
ّ َ
متذرعني بوفاة قريب لهما .قرابة الرابعة
ف��ج��رًا ،اكتشف وال��د بيار جثة ابنه داخل

الداخلية :خدمة معرفة املخالفات مجانية
بعدما وردت إلى هواتف املواطنني رسالة ّ
تسوق ملعرفة مخالفات السير ،جاء
فيها« :أرسل رقم سيارتك مع الرمز إلى  1060واعرف إن كان عليك مخالفات
سير بـ  ،»$ 0.89طلبت وزارة الداخلية والبلديات من وزارة االتصاالت وقف
هذه الخدمة ومنعها ،نظرًا الى كون تلك الخدمة مجانية وتوفرها املديرية
العامة لقوى االمن الداخلي على موقعها اإللكتروني مجانًا ومن دون مقابل،
وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

تغريم األحمدية في دعوى هيفا وهبي
أصدرت محكمة املطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق حكمها
في دعوى هيفاء وهبي على مجلة «الجرس» ممثلة برئيس مجلس إدارتها
ورئيسة تحريرها ن��ض��ال األح��م��دي��ة م��ع ّ��دة ال��ح��وار ،وامل��دي��ر امل��س��ؤول أمني
شعالن في جرم نشر أخبار سياسية كاذبة وصور منافية لألخالق العامة
واآلداب وال��ق��دح وال��ذم وإث���ارة النعرات وتهديد السلم ال��ع��ام .وقضى الحكم
بتغريم كل من األحمدية وشعالن مبلغ ستة ماليني ليرة ،وإلزامهما دفع
مبلغ عشرة ماليني ليرة تعويضات شخصية للمدعية ،وإل���زام األحمدية
بالنسبة للوقائع موضوع جريدة «ال��ري��اض» السعودية دف��ع مبلغ خمسة
ماليني ليرة للمدعية عن األض��رار التي لحقت بها ،وإل��زام األحمدية أيضًا
نشر الحكم على نفقتها في مجلة «الجرس» بعد تبلغها إياه.

ّ
حداثا :جرح عاملني سوريني في شجار
بالغة ّأدت إلى
أصيب العامالن السوريان م .السعدي وع .الرشيدي بجروح َ
وأهال
ني
العامل
نقلهما الى مستشفى في بنت جبيل .فقد وقع شجار بني
ٍ
من بلدة ّ
حداثا ـ ـ ـ بنت جبيل (دان��ي األم�ين) ،وقال بعض املواطنني إن سبب
ّ
الخالف «تحرش العاملني بفتاة من البلدة» .وفي التفاصيل أن م .السعدي
«تحرشا» كالميًا بصبية من بلدة ّ
وع .الرشيدي ّ
حداثا ،ما أثار غيرة بعض
األهالي ،فوقع الشجار الذي أدى إلى جرح العاملني ،وقد استغرب متابعون
ّ
رد فعل بعض األهالي ،وأملوا أن يجري التحقيق في هذه القضية ُليعرف
من املسؤول عن الحادث.

 3عمليات سلب بقوة السالح
ُس ّجل يوم الجمعة املاضي وقوع أربع عمليات سلب بقوة السالح ،ففي سن
الفيل ،تحديدًا عند محلة الجسر ال��واط��ي أق��دم مقنع على سلب إيلي أ .ز.
الذي يعمل في محطة وقود مبلغ ستة آالف دوالر ،بعدما شهر مسدسًا في
وجهه ،والالفت وفق ما جاء في بالغ إلى القوى األمنية أن السالب فر إلى جهة
مجهولة سيرًا على األقدام .عند الخامسة فجرًا ،أقدم مجهولون على الدخول
إلى ورشة بناء قيد اإلنشاء في قرنة شهوان ،وشهروا مسدسًا حربيًا في
وجوه العمال املوجودين في الورشة وسلبوهم ّ
عدة ُالعمل ومكيفات وونشًا
ّ
وآلة تلحيم وقوارير غاز ،ثم ّفروا إلى جهة مجهولة .قدرت قيمة املسروقات
بنحو  8آالف دوالر .ادعى السوري مصطفى أ .أمام مخفر الطيبة (قضاء
بعلبك) ،أنه بوصوله إلى مفرق البلدة اعترضه شخصان سيرًا على األقدام،
وشهرا في وجهه سالحًا حربيًا ،وسلباه سيارته (من نوع هيونداي) التي
تحمل لوحة سورية ،ثم فرا إلى جهة مجهولة.
من جهة ثانية ،فشلت عملية سلب في النبعة ،فقد ادع��ى إبراهيم ض .أنه
عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة ،كان يمر في املنطقة على
منت سيارته الـ«إنفينيتي» ،فاعترض طريقه أربعة أشخاص مجهولني على
منت دراجتني ناريتني ،وفي حوزتهم سالسل معدنية ،عملوا على تكسير
سيارته وحاولوا سلبه ،لكنهم لم يتمكنوا من ذلك إذ تجمهر في املكان عدد
كبير من الناس ،وقد فر املعتدون إلى جهة مجهولة.

ريفي واليازا :مشاريع مستقبلية للتوعية املرورية

بعد شهرين من الجريمة،
ُألقي القبض على عبد
القادر في سوريا

ص����ن����دوق ال����س����ي����ارة .وح����ام����ت الشبهات
ح���ول ن��اط��ور امل��وق��ف أح��م��د م .ال���ذي تبني
أ ُن����ه غ�����ادر ل��ب��ن��ان إث����ر ارت����ك����اب الجريمة،
فأبلغت السلطات َ ال��س��وري��ة ب��األم��ر .بعد
فترة تبني أن منفذي الجريمة غ���ادرا الى
األردن واس��ت��ح��ص�لا ع��ل��ى ت��أش��ي��رة دخول
إل���ى م��ص��ر ،تمهيدًا للسفر ال���ى ليبيا ،ثم
خطتهما ف��ي ال��ه��رب وع����ادا الى
ع���دال ع��ن
ُ
بالدهما ،حيث أوق��ف أحمد عند الحدود
ّ
األردنية ـــــ السورية ،وقد أفاد أن ابن عمه،
بعد حضوره الى املوقف الذي يعمل فيه،
ع��رض عليه سلب امل��غ��دور ،وق��ال إن��ه بعد

فرارهما إلى سوريا أبلغا ّ
عمهما محمود
م .بالجريمة ،فطلب منهما امل��غ��ادرة فورًا
ال��ى األردن ،وأعلمهما أن��ه ف��ي ح��ال إلقاء
يفيدا بأن القتيل
القبض عليهما ،يجب أن ً
اعتدى عليهما بداية .بعد شهرين
هو الذي
ُ
من الجريمة ،ألقي القبض على عبد القادر
في سوريا فاعترف بتفاصيل ما ارتكب.
نفى محمود أن يكون عبد القادر وأحمد
ق���د أع��ل��م��اه ب��ق��ت��ل امل���غ���دور ب���داف���ع السرقة
ف�����ور ع���ودت���ه���م���ا م����ن ل���ب���ن���ان ال�����ى سوريا،
ول��م يعلم بالقضية إال بعد إلقاء القبض
عليهما .أص����درت محكمة ال��ج��ن��اي��ات في
بيروت برئاسة القاضية هيالنة اسكندر،
وع���ض���وي���ة امل���س���ت���ش���اري���ن ول���ي���د القاضي
وه��ان��ي عبد املنعم ال��ح��ج��ار حكمًا قضى
بسجن محمود م .مدة سنة وخمسة أشهر
بجرم التدخل في الجريمة .وكان قد سبق
ملحكمة ال��ج��ن��اي��ات أن أص���درت ع��ام 2006
حكمًا غيابيًا بحق أحمد م .وعبد القادر م.
قضى بإنزال عقوبة اإلعدام بحقهما وهما
ال ي��زاالن ّ
فارين .كما قضى الحكم حينها
ب���إن���زال ع��ق��وب��ة األش���غ ُ���ال ال��ش��اق��ة املؤبدة
بحق محمود م .ال��ذي أل��ق��ي القبض عليه
خالل عام .2008

التقى املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف
ري��ف��ي أم��س ف��ي مكتبه ،وف���دًا م��ن «تجمع الشباب
للتوعية االجتماعية ـ ـ ـ يازا» برئاسة زياد عقل ،في
ح��ض��ور رئ��ي��س شعبة الخدمة والعمليات العميد
سامي نبهان .في زيارة بحث فيها التعاون املشترك
القائم ب�ين ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي و ال���ـ«ي���ازا» ،بشأن
امل��ش��اري��ع املستقبلية املتعلقة بالتوعية املرورية،
والسبل اآليلة إلى الحد من حوادث السير.

جرحى حوادث صدم
وقع حادث سير صباح أمس على الطريق العام بني صيدا وجزين في بلدة
وادي بعنقودين ،بني جيب «غراند شيروكي» ُيقوده الرائد في الجيش غسان
أ .و«جيب شيروكي» تقوده نسرين ب .وقد نقل االثنان إلى مستشفيات
صيدا للمعالجة ،حيث ُوص��ف��ت إصاباتهما بالطفيفة .أدت ح���وادث سير
وقعت يومي الجمعة والسبت املاضيني إلى جرح  7أشخاص .فقد صدمت
سيارة تقودها ك .رزق أول من أمس ج .رحمة ( 70عامًا) أثناء محاولته قطع
ُالطريق في سن الفيل ـ ـ ـ جسر الواطي ،ما أدى الى إصابته بكسور في رجليه
نقل على أثرها الى مستشفى الحايك للمعالجة .من الحوادث التي وقعت
ي��وم الجمعة ،ح��ادث ص��دم في امليناء ،حيث صدمت سيارة يقودها هيثم
ش .دراجة نارية يستقلها منير ص .وفادي ص .ما أدى إلى إصابة َ
راكبي
ُ
الدراجة برضوض ،وقد نقال إلى املستشفى للمعالجة.

