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أخبار القضاء واألمن
ش��رط��ًا أس��اس�ي��ًا لتحقيق اإلص �ل�اح .أم��ا
ُ
إذا استبقت االستقاللية بالتطهير ،فإن
اإلص�ل�اح ل��ن يتحقق وس�ي�ك��ون مجحفًا
وظاملًا بحق من يطاوله» .ويرفع هؤالء
شعار «إذا ك��ان العدل أس��اس امللك ،فإن
استقالل القضاء هو أساس العدل».
وتعزيز استقاللية السلطة القضائية،
ب�ح�س��ب ه ��ؤالء ،ي �ك��ون ب��ال�ت�ع��ام��ل معها
على أنها سلطة قائمة بذاتها ،ال هيئة
تابعة للسلطة السياسية ،عبر إعطاء
ال �ق �ض��اة ح��ق ان �ت �خ��اب أع �ض��اء مجلس
ال�ق�ض��اء األع�ل��ى م��ن ب�ين ال�ق�ض��اة األكثر
ك � �ف� ��اءة وت� � �ج � � ّ�ردًا ون � ��زاه � ��ة ،ب �ع �ي �دًا ع��ن
املحسوبيات والوالءات السياسية .وإذا
ُ
م��ا ط� ّ�ب��ق ذل ��ك ،ي�ن�ه��ي ال�ق�ض��اة بأيديهم
«م��أس��اة ش�غ��ور منصب رئ�ي��س مجلس
توافق
القضاء األعلى التي تنتظر دائمًا ّ
امل ��راج ��ع ال �س �ي��اس �ي��ة» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ت��أخ��ر
تعيني رئيس مجلس القضاء هذه املرة
أدى إل��ى ب��دء السنة القضائية م��ن دون

ل�ه��م وال ق��وة م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة».
وي ��ردف ��ون« :ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي ع ��دم وج��وب
معاقبة املخالفني ،لكن في املقابل ،يجب
م�ع��اق�ب��ة ج�م�ي��ع امل �خ��ال �ف�ين ان �ط�لاق��ًا من
م�ب��دأ امل �س��اواة ،لكي ال يتسلح البعض
ب��ذل��ك ل��رف��ض ال�ع�ق��وب��ة وع � ّ�ده ��ا ظ�ل�م��ًا».
انطالقًا من ذلك ،يرى أصحاب هذا الرأي
أن الحل ُيفترض أن يكون جذريًا« ،وهو
ي �ب��دأ م��ن ت��وف�ي��ر االس�ت�ق�لال�ي��ة للقاضي

اف�ت�ت��اح�ه��ا ك�م��ا ك��ان ي �ج��ري ف��ي ك��ل ع��ام
واملجلس
بحضور رؤس��اء الجمهورية
ّ
النيابي وال�ح�ك��وم��ة .أم��ا ف��ي ح��ال تعذر
ذل��ك ،فيطالب ه��ؤالء ب�ـ«إل�غ��اء استئثار
م� �ج� �ل ��س ال � �ق � �ض� ��اء األع� � �ل � ��ى ب��ال �س �ل �ط��ة
املهيمنة على الجسم عبر إن�ش��اء هيئة
موازية ينتخبها القضاة ،تخلق توازنًا
يحمي القاضي في وجه سطوة مجلس
القضاء األعلى ،فتضمن حرية املنتسبني

إليها واستقاللهم وتحول دون الكيدية
في التعاطي ،التي وق��ع ضحيتها عدد
من القضاة الشرفاء».
امل � �س� ��ار ال � �ث� ��ال� ��ث ،دع� � � ��وات ال � ��ى ت�ف�ع�ي��ل
امل� � ��ادة  95م ��ن ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء
ال�ع��دل��ي ال�ت��ي تجيز ملجلس ال�ق�ض��اء أن
«ي�ق��رر ف��ي أي وق��ت ع��دم أهلية القاضي
األص �ي��ل ب �ق��رار م�ع� ّ�ل��ل ي�ص��در ب �ن� ً
�اء على
اق�ت��راح هيئة التفتيش القضائي وبعد
االستماع إل��ى القاضي املعني بأكثرية
ث �م��ان �ي��ة م ��ن أع� �ض ��ائ ��ه» .وي � ��رى م��ؤي��دو
تفعيل ه��ذه امل� ��ادة أن �ه��ا ت�س�م��ح ب��ال�ب��دء
بتنقية ال �ش��وائ��ب امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي «ق�ض��اة
ق� ��ام� ��وا ب� ��ارت � �ك� ��اب� ��ات ت� � ��دل ع� �ل ��ى ن�ق��ص
أخالقي وعقلي».
املسار الرابع ،إصدار املجلس التأديبي،
املؤلف من القضاة سهير حركة وأيمن
عويدات وسهيل عبود ،قرارات تأديبية
بحق ستة قضاة م��ن بينها ق��رار بطرد
قاض على خلفية تزويره حكمًا يتعلق
ب��ان �ت �خ��اب��ات ب� �ل ��دي ��ة ،وق� � � � ��رارات ق�ض��ت
ً
ب ��إن� �ق ��اص درج � � ��ات ق � �ض� ��اة ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
توجيه إنذار إلى أحد القضاة .علمًا بأن
ق ��رارات املجلس التأديبي غير نهائية؛
إذ إن القاضي ال��ذي ص��در ق��رار بصرفه
م��ن ال�خ��دم��ة ت�ق��دم ب��اس�ت�ئ�ن��اف ،وت��رج��ح
م� � �ص � ��ادر ق� �ض ��ائ� �ي ��ة أن ي �ن �ت �ه��ي األم � ��ر
ب��اس�ت�ب��دال عقوبة ال�ص��رف ب��أخ��رى أقل
ّ
شدة لضمان بقائه في سلك القضاء.
م �س��ؤول ق�ض��ائ��ي مطلع أك��د أن ق ��رارات
امل �ج �ل ��س ال� �ت ��أدي� �ب ��ي «ال ت �ت �ع �ل��ق ك�ل�ه��ا
بقضايا ف �س��اد ،فثمة ع�ق��وب��ات ص��درت
بسبب ال�ب��طء ف��ي إص��دار األح�ك��ام أو ما
يمكن تسميته ضعف الهمة في العمل».
وأوض ��ح أن ال �ق��رارات ل��م ت�ص��در ف��ي كل
القضايا املحالة على املجلس ،إذ «ثمة
ق �ض��اي��ا م �ح��ال��ة م ��ا زال � ��ت ق �ي��د ال � ��درس،
ويمكن أن تصدر القرارات فيها قريبًا».
وع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» أن أح� ��د ال � �ق ��رارات
ال� �ص ��ادرة أخ �ي �رًا ف��ي ح��ق أح ��د ال�ق�ض��اة
«س �ب �ب��ه ت� �ع � ّ�رض ��ه ل �ض��ائ �ق��ة م ��ال� �ي ��ة ،م��ا
دفعه إل��ى استدانة مبلغ م��ن امل��ال عجز
ع��ن ت�س��دي��ده ،فما ك��ان م��ن امل��دي��ن إال أن
اشتكى عليه أم��ام ال�ق�ض��اء» .وق��د ع� ّ�دت
ه �ي �ئ��ة ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ق �ض��ائ��ي ه� ��ذا األم ��ر
ً
«فعال يسيء إلى صورة القضاة».
وس��ط تعدد اآلراء ،يجمع القضاة على
أن اإلص �ل ��اح ال �ق �ض��ائ��ي ب� ��ات أك �ث��ر م��ن
ضرورة .أحالم بعضهم «تشطح» إلى أن
الوضع الحالي ب��ات بحاجة إل��ى حملة
«أياد نظيفة» تيمنًا بالحملة التي قادها
القاضي اإليطالي أنطونيو ديل بيترو،
ف��ي ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل ��اض ��يّ ،
وأدت
إل��ى استقاللية تامة للقضاء اإليطالي
ع��ن السلطتني التنفيذية والتشريعية،
فبات مجلس القضاء األعلى ينتخب من
القضاة بكامل أعضائه ،ولم يعد قضاة
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ي��رت �ب �ط��ون ت�س�ل�س�ل�ي��ًا
ب ��وزي ��ر ال� �ع ��دل وال ي �خ �ض �ع��ون لسلطة
املدعي العام ،بل يتمتعون باالستقاللية
نفسها ال�ت��ي يتمتع بها ق�ض��اة الحكم،
ّ
وه � ��ذا م ��ا م ��ك ��ن ال �ق �ض��اء اإلي� �ط ��ال ��ي م��ن
مواجهة أشرس عصابات املافيا ومن دكّ
حصون الفساد في السلطة السياسية
عبر ما عرف بحملة «األيادي النظيفة»،
فهل يأتي الترياق من ...الطليان؟

وبحسب ال��راف�ض�ين لتفعيل ه��ذه امل��ادة،
ف ��إن «امل �ض��ي ف��ي تفعيلها س�ي�س�ه��م في
زيادة سطوة مجلس القضاء األعلى على
بقية القضاة» .وهناك من يرى أنها «أداة
ّ
طيعة ف��ي ي��د أي سلطة مقبلة يمكن أن
ّ
ت�س�ت�غ��ل�ه��ا ل�ت�س�ت�ب�ع��د ق �ض��اة ال يتفقون
وم�ي�ل�ه��ا ال�س�ي��اس��ي ،م��ن دون أن يتمكن
أحد من االعتراض» .ويذهب أحد القضاة
إلى اعتبار هذه املادة لزوم ما ال يلزم ،في
املجلس التأديبي ،فيلفت إلى
ظل وجود ّ
أن �ه��ا «ال ت��وف��ر ل�ل�م�ت�ق��اض��ي ح��ق ال��دف��اع
واملرافعة واملناقشة واالستمهال» أسوة
ب�م��ا ه��و م �ت��واف��ر ل ��دى ج�ل�س��ات املجلس
التأديبي ،علمًا أن ّ
نصها يمنح القاضي

ح��ق االس �ت �م��اع إل �ي��ه ف �ق��ط م��ن دون حق
الدفاع.
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن امل ��ادة امل��ذك��ورة
ُ
ط� ّ�ب�ق��ت م� ّ�رت�ين منذ س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،لكن
ق �ب��ل ت �ع��دي �ل �ه��ا ل�ت�ش�م��ل ق �ض��اة أص�ي�ل�ين
ع� ��ام  .2001وي ��ذك ��ر أح� ��د ال �ق �ض��اة أن �ه��ا
ط ��اول ��ت ق��اض �ي�ين م �ت��درج�ي�ن ف ��ي معهد
القضاء ،حيث تقرر ع��دم أهلية القاضي
املتدرج ح .د .بذريعة أن «شخصيته غير
ّ
متزنة وال تمكنه م��ن أن يكون قاضيًا».
أم��ا ال�ق��اض��ي امل �ت��درج ال�ث��ان��ي س.ل .فقد
ت�ق��رر ع��دم أهليته ألن��ه «ي �م��ارس نشاطًا
س�ي��اس�ي��ًا م �ح �ظ��ورًا» ،ع�ل�م��ًا أن ��ه ي �م��ارس
مهنة املحاماة اليوم.

يذكر أن املادة  95من قانون تنظيم القضاء
ال�ع��دل��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن��ه «خ��ارج��ًا ع��ن كل
مالحقة تأديبية ،ملجلس القضاء أن يقرر
في أي وق��ت ع��دم أهلية القاضي األصيل
بقرار معلل يصدر ً
بناء على اقتراح هيئة
التفتيش القضائي ،بعد االس�ت�م��اع إلى
ال�ق��اض��ي امل�ع�ن��ي ،وذل ��ك ب��أك�ث��ري��ة ثمانية
أع�ض��ائ��ه» ،كما تلحظ امل ��ادة أن «ق ��رارات
م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ف��ي ش��أن أهلية
امل ��رش ��ح ل�ل�اش �ت��راك ف ��ي امل � �ب� ��اراة ،ك�ق��اض
متدرج أو أصيل ،أو بشأن أهلية القاضي
املتدرج أو األصيل ،ال تقبل أي طريق من
ط��رق امل��راج �ع��ة ،ب�م��ا فيها ط�ل��ب اإلب�ط��ال
لسبب تجاوز حد السلطة».

في رئاسة قلم إحدى
المحاكم ،يرشو محامون
موظفًا لتحويل ملفاتهم
معين؛ ألنه «في
إلى ٍ
قاض ّ
الجيبة»
شكاوى من «الئحة أسعار»
لبعض القضاة ومن
األخالقية
األهلية
غياب
ّ
ّ
والمسلكية للبعض ومن
ّ
قضاة «غير أسوياء عقليًا»
 40قاضيًا يقودون حراكًا
غير مسبوق في العدلية
للمطالبة بإصالحات عاجلة
الحد من
ودعوات إلى ّ
سلطة مجلس القضاء
األعلى

إتالف ّ
مخدرات في صيدا
أتلف املكتب اإلقليمي ملكافحة املخدرات في الجنوب (خالد الغربي)،
في باحة مجمع قوى األمن الداخلي في صيدا ،كمية كبيرة من
املخدرات وحشيشة الكيف ،تم ضبطها في مناطق عدة .حضر
عملية اإلتالف النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي سميح
الحاج ورئيس املكتب املركزي ملكافحة املخدرات العقيد عادل
مشموشي ورئيس مكتب الجنوب اإلقليمي املقدم هنري منصور،
وجرى خاللها إضرام النار في املواد املخدرة املضبوطة التي قدرت
بحوالى  55كيلوغرامًا من مادة الهيرويني و 14كيلوغرامًا من
حشيشة الكيف وحوالى  40سيجارة مخدرات .وقد أوقف القضاء
املختص عددًا من ّ
مروجي املخدرات ومن ضبطت معهم هذه
الكميات.

استجواب خاطف األستونيني
استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان املوقوف وائل
عباس ،املشتبه فيه بأنه رئيس عصابة خطف األستونيني السبعة،
ُ
وذلك بعدما نفذت في حقه مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن
القاضي صوان في ملفي خطف األستونيني السبعة ،وقتل املؤهل
راشد صبري .وقد استمر االستجواب في امللفني قرابة  11ساعة.
التحقيق ما زال مستمرًا لالستماع إلى إفادات عدد من الشهود.

تأجيل محاكمة محمود رافع
أرجأت املحكمة العسكرية الدائمة ،برئاسة العميد نزار خليل،
جلستي محاكمة املتهم بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي محمود رافع
إلى السابع والعشرين من شباط املقبل ،لالستماع إلى الشهود،
وذلك الستئناف املحاكمة في االتهامني املوجهني ضده في اغتيال
الشهيد علي صالح في الضاحية الجنوبية ،والعبوة التي زرعت على
مثلث الزهراني.

تسليم نظارة عدل جديدة في بعبدا
يجري في الثانية عشرة والربع من ظهر اليوم ،تسليم نظارة عدل
جديدة في جبل لبنان ،في عدلية بعبدا الطابق األرضي ،أنشأها
عدد من بلديات املنطقة ،وذلك في إطار الورشة القائمة لتحسني
وضع السجون في لبنان ،برعاية وزير العدل شكيب قرطباوي
وحضوره.

توقيف لص سيدة املعونات
تمكن فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي من توقيف حبيب س.
لالشتباه بدخوله ،بواسطة الخلع والكسر ،بتاريخ  ،2011/12/10إلى
كنيسة سيدة املعونات في ذوق مصبح ،حيث سرق بعض ما في
داخلها .وكانت الحادثة قد أثارت موجة من ردود الفعل املستنكرة.

قتيل من الجيش في انقالب شاحنة
ّ
توفي جندي في الجيش اللبناني وأصيب آخر بعد انقالب شاحنة
عسكرية أمس على طريق بيت ياحون ،قبالة املدخل الجنوبي لبدة
تبنني الجنوبية .إثر ذلك ،حضرت فرقة من الصليب األحمر اللبناني
ُ
وسيارات اسعاف ونقل القتيل والجريح الى مستشفى تبنني
الحكومي.

 ...و 4جرحى في حادث سير
وقع حادث سير بني ثالث سيارات على
طريق عام حاصبيا ـ ـ ـ مرجعيون ،أدى إلى
جرح ثالثة مواطنني سوريني ومواطنة
لبنانية .نقل الجرحى الى مستشفى
مرجعيون الحكومي ،فيما عمل العناصر
األمنيون على توقيف سائق الشاحنة ،التي
تسببت بالحادث.

سرقة بواسطة الكسر والخلع
دخل مجهول بواسطة الكسر والخلع إلى صيدلية في محلة اللويزة
بقصد السرقة .وقد تمكن املشتبه فيه من سرقة مبلغ  800ألف
ليرة وجهاز كمبيوتر محمول وأدوية مخدرة .وقدرت قيمة املسروق
بحوالى مليوني ليرة.
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