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رسائل
إلى المحرر
رد من «المديرية
اإلدارية» في الضمان
ورد فــي «األخ ـبــار» ( 16كانون
ال ـث ــان ــي  )2020مـ ـق ــال يـتـعـلــق
بموضوع املكننة في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي ـبــدو أن كــات ـبــة ه ــذا امل ـق ــال لم
تـ ـ ـح ـ ــاول قـ ـب ــل كـ ـت ــاب ــة م ـقــال ـهــا
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع
اإلداري فــي الـضـمــان وتــوزيــع
املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات فـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
مقالها.
ال ع ــاق ــة ل ـل ـم ــدي ــري ــة اإلداريـ ـ ــة
بـمــوضــوع املـمـكـنــة بـشـكــل عــام
سـ ـ ـ ــوى أنـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـسـ ــؤولـ ــة ف ـقــط
عـ ـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز املـ ـن ــاقـ ـص ــة وف ــق
امل ــواص ـف ــات ال ـف ـن ـيــة والـتـقـنـيــة
ال ـ ـتـ ــي وردتـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــن مـ ـس ــؤول
املمكنة في الجهاز املختص.
وي ـ ـبـ ــدو أن مـ ــن ّ
زود ال ـكــات ـبــة
ّ
بـ ــامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـ ـعـ ــمـ ــد حـ ــرف
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـرب م ــن
مسؤولياته املباشرة عن وضع
املكننة الحالي في الصندوق.
إن ال ـت ـص ــوي ــب ع ـل ــى امل ــدي ــري ــة
اإلداري ـ ـ ــة وح ـشــرهــا ف ــي نـهــايــة
ّ
متعمد ومقصود غايته
املقال
مـ ـح ــو آث ـ ـ ــار اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ـت ــي
تـحـقـقــت ب ـعــد تـكـلـيـفـنــا بـمـهــام
ت ـل ــك املـ ــديـ ــريـ ــة م ـن ــذ أكـ ـث ــر مــن
س ـن ـتــن ،وأه ـم ـه ــا امل ـنــاق ـصــات
ال ـش ـف ــاف ــة الـ ـت ــي أدت الـ ــى وف ــر
في الضمان والــى إحــداث نقلة
ن ــوع ـي ــة ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــوان ــن
واألنظمة.
إن ادعــاء صاحبة املقال فقدان
ال ـث ـقــة ب ــامل ــدي ــري ــة اإلداريـ ـ ـ ــة من
ب ـعــض م ــن ف ــي اإلدارة يكشف
م ـ ــن ه ـ ــو ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـع ــض ال ـ ــذي
ّ
زودهـ ـ ـ ــا ب ــامل ـع ـل ــوم ــات امل ــزي ـف ــة،
ويـ ــؤكـ ــد مـ ــا هـ ــو م ـ ـعـ ــروف مــن
ال ـق ــاص ــي والـ ــدانـ ــي أنـ ــه يـهــدف
ال ـ ــى م ـن ــع امل ــدي ــري ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة،
وباألخص املديرة الحالية ،من
القيام بواجباتها ،ألنه متضرر
مــن شفافية املـنــاقـصــات ومنع
الهدر في نفقات الصندوق.
وباإلجمال إن رمــي االتهامات
بـحـقـنــا ج ــزاف ــا أم ــر مستهجن
وال يستحق ال ــرد لـفـقــدانــه أي
أس ـ ـ ــاس مـ ــن الـ ـصـ ـح ــة ،خــاصــة
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـع ـمــل امل ــدي ــري ــة
اإلداري ــة .وكــان األجــدى بكاتبة
امل ـقــال ،واح ـتــرامــا للمهنية في
عملها ،االستفسار عــن سمعة
وسـ ـي ــرة م ــن تـ ـع ـ ّـم ــدت ت ـشــويــه
عملهم ال ـجــريء قبل التشهير
بهم.
ميراي الخوري
املدير اإلداري بالتكليف
الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
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هديل فرفور
ُ«أزيلت ُ
عينك بالكامل» .أبلغ الطبيب
ابــن السبعة عشر عــامــا عبد الرحمن
ج ــاب ــر ،أمـ ـ ــس .ال ـط ـف ــل الـ ـ ــذي نـ ــزل مــن
البقاع إلى تظاهرة األحد املاضي في
وسط البلد من دون أن ُيخبر والدته،
بعني
سيستقبل عــامــه الـثــامــن عـشــر
ٍ
واح ـ ـ ــدة ب ـع ــدم ــا ف ـق ــد ع ـي ـنــه ال ـي ـســرى
ب ــال ــرص ــاص امل ـط ــاط ــي ال ـ ــذي أطـلـقـتــه
ال ـقــوى األمـنـيــة ليلي الـسـبــت واألح ــد
املــاض ـيــن .حــالــه ك ـحــال ك ــل م ــن ربـيــع
فياض ومهدي برجي اللذين فقد كل
منهما إحــدى عينيه بفعل الرصاص
املـ ـط ــاط ــي امل ـح ـظ ــر اس ـت ـخ ــدام ــه عـلــى
الجزء العلوي من الجسم.
وف ــق الطبيب ُ ألـكـســانــدر شـقــال الــذي
تــابــع حــالــة امل ـصــابــن ف ــي مستشفى
ّ
أوت ـيــل دي ــو ،ف ــإن الــرصــاص املطاطي
ُ
عـنــدمــا ي ـضــرب ال ـعــن يـجـبــرهــا على
«االنـ ـفـ ـج ــار» وال ـ ـخـ ــروج م ــن مـكــانـهــا
بفعل الـضـغــط ،مــا ي ــؤدي فــي غالبية
ضـ ـط ــرار إلــى
األح ـي ــان إل ــى تلفها واال ّ
انتزاعها بشكل كامل تجنبًا النتقال
االلـتـهــاب إل ــى الـعــن األخـ ــرى« ،لــذلــك،
ُي ـش ـك ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ــرصـ ــاص،

وإن ك ـ ــان غ ـي ُــر قـ ــاتـ ــل ،خـ ـطـ ـرًا ك ـب ـي ـرًا
على عـيــون املـتـظــاهــريــن» ،وفــق ُمدير
العيادة القانونية لحقوق اإلنسان في
جامعة الحكمة كريم مفتي ،الفتًا إلى
االنتهاك الصارخ للمعايير الوطنية
والدولية التي تلحظ كيفية استخدام
هذا النوع من األسلحة.
ف ـ ــي  21ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـع ــام
املاضي ،راسلت جمعية أطباء العيون
فــي ّفــرنـســا وزارة الـصـحــة الفرنسية
ُمحذرة من خطر استخدام الرصاص
املطاطي على املتظاهرين ،ملا ُيسببه
من ضرر فادح على عيون املتظاهرين.
«وفيما ُس ّجل إصابة  15متظاهرًا في
فــرن ـســا ف ـق ــدوا ّعـيــونـهــم خ ــال ال ـعــام
امل ـن ـصــرم ،تـمـكــنــا م ــن تــوثـيــق إصــابــة
سبعة أشخاص خالل يومني فقط في
بيروت» ،وفق شقال ،الفتًا إلى وجود
أربع حاالت أخرى ملتظاهرين أصيبوا
إصابات مباشرة في ُعيونهم.
فإلى الشبان الثالثة املطفأة عيونهم،
ع ـ ــن أي ـ ـمـ ــن دق ـ ـ ـ ـ ــدوق م ـ ـه ـ ــددة أي ـض ــا
ب ــاالن ـط ـف ــاء ب ـع ــدم ــا نـ ــال ن ـص ـي ـبــه مــن
ّ
امل ـطــاطــي ،إال أن ــه ك ــان أك ـثــر حــظــا من
أترابه ،إذ إن لديه حظوظًا باستعادة
نظره في حال نجح العالج.
ثــاثــة شـبــان آخــريــن أبكتهم السلطة
دمًا بعدما أصيبوا إصابات ُمباشرة
ب ـع ـي ــون ـه ــم ب ـف ـع ــل ال ـق ـن ــاب ــل امل ـس ـي ـلــة
لـلــدمــوع واألح ـجــار الـتــي استخدمها
ب ـعــض ع ـنــاصــر ال ـق ــوى األم ـن ـي ــة ضد
املتظاهرين .بحسب األطـبــاء ،يعاني
ه ـ ــؤالء حــال ـيــا م ــن ن ــزي ــف ف ــي ال ـعــن،
«لكنهم لن يخسروا نظرهم كرفاقهم».
ف ــي املـحـصـلــة ،أدمـ ــى عـنــاصــر الـقــوى
األمنية عيون سبعة شـبــان ،فيما ّ
تم
تــوث ـيــق إص ــاب ــات ب ـتــر وارتـ ـج ــاج في
الدماغ وكسر لأليدي لشبان آخرين.
وفي الوقت الذي ال تنفك فيه الجهات
الناطقة باسم القوى األمنية عن تبرير

التجاوزات التي
قد تنجم عن
المتظاهرين ال تتعارض
مع الحق في التظاهر

تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

العنف بالترويج لتهديد املتظاهرين
األم ــن واالس ـت ـق ــرار ،تبقى النصوص
الـقــانــونـيــة والــدول ـيــة واض ـحــة لجهة
تـحــديــد طـبـيـعــة عـمــل ال ـق ــوى األمـنـيــة
وأولوية مهماتها.
ُيـشـيــر مـفـتــي فــي ه ــذا ال ـصــدد إل ــى أن
مـســؤولـيــة ال ـقــوى األمـنـيــة عــن ضبط
ا ُل ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات الـ ـت ــي قـ ــد يـ ـق ــدم عـلـيـهــا
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون تـ ـك ــون بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن ت ــأم ــن حـمــايـتـهــم،
«ألن الـ ـعـ ـن ــف ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ُي ـس ـت ـخ ــدم
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ي ـل ـغــي ال ـح ــق فــي
ال ـت ـظــاهــر» ،الف ـتــا إل ــى أن اج ـت ـهــادات
املـ ـح ــاك ــم األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ــوصـ ـل ــت إل ــى
خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــات واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ع ـ ــدم
ت ـعــارض ال ـت ـج ــاوزات ال ـتــي قــد تنجم
عن املتظاهرين مع الحق في التظاهر.
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت إلـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـخ ـضــع
ال ـع ـن ــاص ــر امل ـك ـل ـف ــون ب ـح ـمــايــة األم ــن
ل ـتــدري ـبــات عـلــى األمـ ــر ،خـصــوصــا أن
ال ــوق ــائ ــع املــوث ـقــة ت ــدل بـشـكــل واض ــح
ع ـلــى س ـل ــوك غ ـيــر م ـس ــؤول ال يــراعــي
أدنــى معايير البروتوكوالت املتعلقة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة فـ ـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك س ــوء
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ــأس ـل ـح ــة غـ ـي ــر ال ـق ــات ـل ــة
«بشكل ُيمثل عنفًا ممنهجًا ويخالف
م ـبــدأي ال ـض ــرورة والـتـنــاســب اللذين
تـ ـ ـن ـ ــص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن الـ ـت ــي
شـ ّـرعــت اسـتـخــدام الـقــوة فــي الـظــروف
االستثنائية».
م ـف ـ ّـوض ال ـعــاقــات الــدول ـيــة واإلع ــام
فــي الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان
ب ـس ــام ال ـق ـن ـط ــار ل ـف ــت الـ ــى أن س ـلــوك
عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ــوى ّاألمـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـي ــوم ــن
امل ــاضـ ـي ــن «يـ ـم ــث ــل ان ـت ـه ــاك ــا خ ـط ـي ـرًا
لحقوق اإلنـســان» ،الفتًا الــى أن لجنة
ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـعــذ ّيــب س ـت ـتــابــع مــع
أهالي املصابني لحثهم على املطالبة
بـ ـكـ ـش ــف طـ ـبـ ـي ــب شـ ــرعـ ــي وب ـت ــوث ـي ــق
التقارير الطبية للمطالبة بحقهم في
ّ
الـتـعــويــض .وذك ــر ب ــأن الـقــانــون ُيـلــزم
ق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي بتسليم نتائج
التحقيقات الـتــي أعـلــن فتحها املدير
العام لقوى االمن الداخلي اللواء عماد
عثمان في ما ّ
خص الحوادث املرتبطة
بالتعدي على املتظاهرين في ساحة
االح ـت ـج ــاج أو امل ــوق ــوف ــن ف ــي مــراكــز
االحتجاز .
ّ
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــادي
جــرجــس ،فــي بـيــان ،ب ـضــرورة مــراعــاة
أجهزة إنفاذ القانون للمعايير الدولية
لحقوق اإلنـســان أثـنــاء االحتجاجات
خـصــوصــا ع ــدم اس ـت ـخــدام الــرصــاص

محام في
انتفاضة لكرامة
ٍ
العقد التاسع من العمر

ٌ
كباش جديد وقع أمس
بين جناحي العدالة ،القضاة
والمحامينّ ،
تطور إلى
تصعيد نقيب المحامين
ملحم خلف بالدعوة إلى
مقاطعة جلسات رئيس
محكمة الجنايات في
بيروت سامي صدقي .شرارة
الخالف اشتعلت من ّ
جراء
محام
طلب القاضي إخراج
ٍ
عمره  86عامًا من قاعة
المحكمة!
رضوان مرتضى

ّ
الوقائع الموثقة تدل على سلوك غير مسؤول وال يراعي البروتوكوالت
المتعلقة باستخدام القوة في الظروف االستثنائية (هيثم الموسوي)

امل ـطــاطــي مــن م ـســافــات قــري ـبــة ،وعــدم
ّ
تعمد أذية املحتجني من خالل إصابة
الــرأس والرقبة ،داعيًا إلى البحث عن
وسائل أخرى ملكافحة الشغب تحفظ
حياة ُاملحتجني ،خصوصًا بعد تزايد
أعداد املصابني.
وطالبت الهيئة بموجب القانون 62
مضمون سير الشكوى
باالطالع على
ُ
أو االدعــاء أو الدفوع املقدمة للجهات
اإلداريـ ــة
الـقـضــائـيــة أو الـتــأديـبـيــة أو ُ
بشأن مــا ّوصفته بــ«الـحــادث املقلق»
الـ ــذي ي ـت ـمــثــل ف ــي «ال ـف ـيــديــو امل ـس ـ ّـرب
ألع ـم ــال ح ــاط ــة بــال ـكــرامــة اإلنـســانـيــة
واملهينة» الـتــي مــارسـهــا عناصر من

قــوى األمــن الداخلي فــي ثكنة الحلو،
ع ـل ـمــا ب ــأن ـه ــا أرسـ ـل ــت ك ـت ـ َـاب ــي «ط ـلــب
معلومات» الى كل من عثمان واملدعي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي غ ـس ــان
عويدات ،طلبت فيهما الحصول على
م ـع ـلــومــات ع ــن الـتـحـقـيـقــات املتعلقة
ّ
املسرب ،أو أي حادث
بحادثة الفيديو
آخر يتعلق بالتعرض للتعذيب أو أي
ضرب من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو املهينة.
ُي ــذك ــر أن م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  20شخصًا
ّ
تقدموا ،منذ اندالع االحتجاجات ،أمام
القضاء اللبناني ،بدعاوى شخصية
ُ
حــول مــزاعــم تـعــذيــب ارتـكـبــت ضدهم

أثناء التوقيف أو الحجز االحتياطي،
ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة
الــراب ـعــة مــن ال ـقــانــون  2017/65التي
عدلت في أصول تطبيق املادة  24من
قانون أصول املحاكمات الجزائية.
لــدى هــؤالء الحق في التعويض .هذا
مــا يقوله الـقــانــون ،فيما تـقــول والــدة
عبد الرحمن إنها «تــريــد انـتــزاع حق
اب ـن ـهــا م ــن ع ـيــون م ــن آذوه وآذونـ ـ ــا».
ك ـيــف؟ «ن ــزل ابـنــي لـيــأخــذ حـقــه وحــق
إخـ ــوتـ ــه .ال ت ـع ــوي ــض ُي ـن ـص ـف ـنــا غـيــر
حـصــولـنــا ع ـلــى حـقـنــا ف ــي ال ـك ــرام ــة».
بحسب أم عبد الرحمن ،هي «أمــور ال
ُ
تشترى»!

تقرير

الدولة تتقاضى «حق» الوصول إلى المعلومات!
راجانا حمية

من المحرر

مواجهة بين نقيب المحامين
ورئيس محكمة الجنايات:

السلطة تطفئ عيون
المتظاهرين
ُ
ّ
ثالثة شبان خسر كل
منهم إحدى عينيه أول من
أمس ،بفعل سوء استخدام
الرصاص المطاطي من
قبل عناصر القوى األمنية،
فيما أبكت السلطة أربعة
متظاهرين آخرين دمًا ،بعد
إصابتهم بنزيف في العين
بسبب القوة المفرطة التي
استخدمتها القوى األمنية.
ما حصل في اليومين
الماضيين دليل واضح على
العنف الممنهج الذي
يخالف مبدأي الضرورة
والتناسب اللذين تنص
عليهما القوانين التي
ّ
شرعت استخدام القوة
في الظروف االستثنائية

ح ـ ــارت ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ودارت
وفرضت ضريبة على «املعلومة» .آخر
ابتكارات الــدولــة في زمــن «اإلفــاس»
فـ ــرض رسـ ــم  20ألـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة
على كــل معلومة يطلبها األف ــراد أو
الشركات «عن الطيران» .فقد فرضت
الــدولــة ،بموجب املــادة  46من قانون
املوازنة لعام ( 2019تعديل املــادة 25
مــن قــانــون رس ــوم املـ ـط ــارات) ،مبلغًا
مــن املــال على كــل مــن يطلب «إف ــادات
صــادرة عن املديرية العامة للطيران
املــدنــي للحصول على معلومات أو
إحصاءات عن الطيران».
امل ـض ـح ــك أن هـ ــذا «االبـ ـتـ ـك ــار» ال ــذي

5

قانون الموازنة
يفرض مبلغًا من المال
على كل من يطلب
معلومات من المديرية
العامة للطيران المدني

أفـ ـ ــردت ل ــه ال ـح ـكــومــة م ـ ــادة بـحــالـهــا
في القانون أنساها أن هناك قانونًا
اس ـ ـمـ ــه «ال ـ ـح ـ ــق ف ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
املـعـلــومــات» ،أقـ ّـرتــه هــي نفسها قبل
ثــاثــة أع ـ ــوام .ال ــوض ــع كـمــا ه ــو اآلن:
ل ـل ـمــواطــن «ال ـح ــق ف ــي ال ــوص ــول الــى
امل ـع ـل ــوم ــات» ،ش ــرط أن يــدفــع «ح ــق»
ه ــذا ال ـح ــق! اس ـت ـن ــادًا ال ــى امل ـ ــادة ،46
صــارت املعلومة بعشرين ألــف ليرة!
وكـلـمــا زادت كمية املـعـلــومــات زادت
التسعيرة.
الضريبة ص ــارت قــانــونــا ،والقوانني
ُ َ
ال ُيـفـتــرض أن ت ـخــالــف ،نـظــريــا على
األق ـ ــل .إال أنـ ــه ،أي ـض ــا ال ي ـف ـتــرض أن
ـال ــف ال ـق ــوان ــن بـعـضـهــا بـعـضــا!
ت ـخ ـ ِ
ف ــامل ــادة  46مــن قــانــون امل ــوازن ــة لعام

 2019تعارض ما هو منصوص عليه
ف ــي ق ــان ــون ال ـح ــق ف ــي ال ــوص ــول إلــى
ً
امل ـع ـلــومــات .وم ــن امل ـع ـلــوم ،أصـ ــا ،أن
من وظيفة القوانني انسجام موادها
وع ـ ــدم ت ـعــارض ـهــا .ل ـكــن م ــا يـحـصــل،
ه ـنــا ،أن ال ـل ـهــاث وراء ال ـضــرائــب في
«زمـ ــن االن ـه ـي ــار» ،أن ـســى املـشـتــرعــن
أن ق ــانــون ال ـحــق ف ــي ال ـح ـصــول على
امل ـع ـل ــوم ــات ض ـمــن ح ــق امل ــواط ــن في
الحصول على ما يريد بأقل األكالف
املمكنة .إذ إن الفقرة ب من املــادة 18
منه التي ّ
تحدد كيفية الوصول إلى
ّ
املـسـتـنــدات اإلداريـ ـ ــة ،نــصــت عـلــى أن
«حصول صاحب العالقة على صورة
أو نسخة عــن املستند املـطـلــوب يتم
ع ـلــى نـفـقـتــه ،ع ـلــى أال ت ـت ـجــاوز هــذه

النفقة كلفة االستنساخ أو التصوير،
وإذا كـ ـ ــان امل ـس ـت ـن ــد إل ـك ـت ــرون ـي ــا أو
ً
ت ـس ـج ـيــا صــوت ـيــا أو م ــرئ ـي ــا ،يمكن
لصاحب العالقة أن يطلب على نفقته
ً
نسخة مطبوعة أو تسجيال صوتيًا
أو مرئيًا أو إلكترونيًا عنه .ويمكن أن
يــرســل املستند اإللـكـتــرونــي ،مجانًا،
الى صاحب العالقة ،بواسطة البريد
اإللـكـتــرونــي» .إذًا ،حـ ّـدد هــذا القانون
«قـيـمــة» املستند بكلفة االستنساخ
أو التصوير… أو إرساله على البريد
بشكل
اإللـكـتــرونــي ،إن كــان مـتــوافـرًا،
ٍ
ّ
مجاني .في املقام األول ،تخطت الكلفة
ال ـتــي فــرضـتـهــا املـ ــادة  46مــن قــانــون
املوازنة العامة ما نص عليه القانون،
إذ حـ ـ ــددت ال ـك ـل ـف ــة ب ـ ـ  20أل ـ ــف ل ـيــرة

للمعلومة الواحدة .ومن جهة أخرى،
فـ ــإن «ذل ـ ــك ال ــرس ــم ي ــأت ــي اعـتـبــاطـيــا،
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـن ــص غ ــام ــض وال
يتضمن تحديدًا نوع املستندات التي
تستوجب ذلك الرسم» ،يقول املحامي
ً
ع ـصــام اس ـمــاع ـيــل .فـمــن ي ـب ـ ّـت ،مـثــا،
في أن طلب حركة املسافرين أو نقل
البضائع تــدخــل ضمن اإلح ـصــاءات
عـ ــن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران؟ ومـ ـ ـ ــاذا ت ـع ـن ــي كـلـمــة
الـطـيــران هنا وم ــاذا تشمل؟ الجواب
ُ
ه ــو أن ال ـت ـق ــدي ــرات ت ــرك ــت ل ـ ـ ــإدارة،
عـلـمــا ب ــأن امل ـس ــار الـصـحـيــح يـفــرض
إم ــا تــوضـيــح ذل ــك فــي امل ــوازن ــة ،وهــو
ً
ما صار مستحيال ،أو وضع مرسوم
لـ ـتـ ـح ــدي ــد مـ ـ ــا ي ـ ــدخ ـ ــل ض ـ ـمـ ــن إطـ ـ ــار
املعلومات واإلحصاءات.

ٌ
لم يكن مشهدًا اعتياديًا .صراخ وتهديد
بني نقيب املحامني ملحم خلف ورئيس
محكمة الجنايات فــي بـيــروت القاضي
ســامــي صــدقــي .خـلــف خــاطــب الـقــاضــي
ّ
أث ـن ــاء وجـ ــوده عـلــى ال ـق ــوس ،مـعـلـنــا أن
املحامني سيقاطعون جلساته من ّ
جراء
إع ـطــائــه األمـ ــر ب ــإخ ــراج امل ـحــامــي مــالــك
عــويــدات ( 86عــامــا) مــن قــاعــة املحكمة.
خ ـل ــف اس ـت ـن ـك ــر إهـ ــانـ ــة زمـ ـي ــل ي ــرت ــدي
ّ
«روب املـ ـح ــام ــاة» ،مـعـلـنــا أن املـحــامــن
سينسحبون من جلسته وسيقاطعون
جلساتهّ .
فرد رئيس املحكمة« :اللي بدو
يقاطع يقاطع»ّ .
وقائع املواجهة وثقت بهواتف املحامني
ال ــذي ــن ص ـ ـ ّـوروا ارت ـ ــداء نـقـيــب املـحــامــن
ال ـثــوب قـبــل دخــولــه إل ــى قــاعــة املحكمة

ثــم مــواجـهـتــه للقاضي بالطريقة التي
حـصـلــت .وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال شـهــود
كــانــوا حاضرين الجلسة املنعقدة ،إنه
أثناء وجود عويدات في قاعة املحكمة،
عال بسبب ضعف
كان يتحدث بصوت ٍ
سـمـعــه .فطلب الـقــاضــي صــدقــي إخ ــراج
ّ
ـاء ف ــي امل ـقــاعــد
م ــن ي ـت ـســبــب ب ــال ـ ُض ــوض ـ ّ
ـأنــه مـحــام ،ردّ:
األخ ـيــرة .وعندما أبـلــغ بـ
ٍ
ّ
«ضهروه ّ
لبرا» .املشهد األكثر استفزازًا
أن املحامي عويدات لم يكن يقوى على
الخروج بنفسه ،ما استدعى مساعدته
من محامني كانوا في الجلسة .وعلمت
ّ
«األخبار» أن أحد املحامني أبلغ النقيب
بالواقعة ،فنزل على الفور من جـ ّـراء ما
ُ
ّ
اعتبر إهانة ملحام في سن عويدات.
ّ
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن صــدقــي اعـتـبــرت أن
نقيب املحامني تجاوز الحدود بدخوله
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة إل ـ ـ ــى قـ ــاعـ ــة امل ـح ـك ـمــة
ومـخــاطـبـتــه ال ـقــاضــي ب ـقــولــه« :سمعت
ّ
أن هــرجــا ومــرجــا حـصــل فــي جلستك»،
ّ
فــرد القاضي بأنه ال يسمح له بالتكلم
معه بهذه الطريقة .وأوضحت املصادر
أن ص ــدق ــي «ب ـص ـف ـت ــه رئ ـي ـس ــا ملـحـكـمــة
الـجـنــايــات هــو سـيــد ال ـقــاعــة ،وبــإمـكــانــه

مصادر
مجلسمسلكيّ
القضاء :إجراء
ّ
قد ُيًتخذ إذا ثبت وجود
خطأ من القاضي

أن ُي ـخ ــرج م ــن ي ـش ــاء ،فـكـيــف إذا كــانــت
هـنــاك ضــوضــاء تعيق مـســار املحاكمة
ّ
وتشوش على هيئة املحكمة» .ووصفت
«ما ارتكبه» نقيب املحامني بأنه «يرقى
ال ــى ال ـج ــرم امل ـش ـهــود ب ــازدرائ ــه قــاضـيــا
على قــوســه بـهــذه الـطــريـقــة» ،وهــو «قــام
باستعراض إعــامــي إذ اصطحب معه
م ـح ــام ــن ل ـتــوث ـيــق ه ـج ــوم ــه واع ـت ـب ــاره
إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازًا» .وعـ ـ ـ ــن مـ ـق ــاطـ ـع ــة املـ ـح ــام ــن
لجلسات صــدقــي ،اعتبرت مـصــادره أن
«هذا شأنهم وليفعلوا ما يشاؤون».
مصادر مجلس القضاء األعلى أشــارت
ّ
ً
مسلكيًا قــد ُيتخذ
ال ــى أن هـنــاك إجـ ــراء ً
إذا ث ـب ــت وج ـ ـ ــود خـ ـط ــأ مـ ــن ال ـق ــاض ــي،
رغــم جزمها بــأن الـقــاضــي سيد القاعة
وصاحب سلطة مطلقة بإخراج من ُيريد
ّ
من القاعة ،سواء كان محاميًا أم متهمًا
أم شاهدًا لضمان حسن سير املحكمة.
وق ـ ــد أصـ ـ ــدر ن ـق ـيــب امل ـح ــام ــن تـعـمـيـمــا
ورد فـيــه أن ــه «ع ـلــى أث ــر ت ـج ــاوز رئـيــس
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ف ــي ب ـي ــروت ســامــي
صــدقــي أص ــول الـتـعــامــل الـتــي توجبها
عــاقــة التكامل بــن املـحــامــي والقاضي
ف ــي تـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة ،ووجـ ــوب اح ـتــرام
املحامي في تأدية رسالته داخل قاعات
ّ
امل ـح ــاك ــم ،ومل ـ ــا ك ــان ــت هـ ــذه االع ـت ـب ــارات
ّ
ج ـم ـي ـع ـهــا قـ ــد تـ ـ ــم إسـ ـق ــاطـ ـه ــا مـ ــن قـبــل
القاضي صدقي ،وملا كان نقيب املحامني
ف ــي طــراب ـلــس ق ــد أع ـلــن دع ـمــه وتــأيـيــده
املطلق ملوقف نقيب املحامني في بيروت
خالل اتصال جرى في ما بينهما ،لذلك،
يعلن مجلس النقابة مقاطعة جلسات
ال ـق ــاض ــي ص ــدق ــي ،ط ــال ـب ــا م ــن ال ــزم ــاء
االل ـت ــزام ب ـهــذا الـتـعـمـيــم ،وع ــدم حضور
الجلسات أمامه» .وترافق ذلك مع حملة
ُ ّ
شنت على القاضي صدقي على وسائل
التواصل االجتماعي.
(مروان بو حيدر)

