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أجراها محمد نزال

يداوم وزير العدل إبراهيم نجار في وزارته طبيعيًا ،وهو يعلم أنه يقضي أيامه األخيرة وزيرًا.
التقته «األخبار» وأجرت معه حوارًا عن إخفاقاته وإنجازاته ،االتهامات التي طالته ،عالقته
باملحكمة الدولية ،وعن القضاء الذي كان «ملعبًا» للسياسيني ...وما زال

ّ
إبراهيم نجار

سعيت إلى تبييض وجه «القوات»
سيرة

ول��د إب��راه�ي��م أل�ب�ي��ر ن� ّ�ج��ار ع��ام 1941
ف��ي مدينة ط��راب�ل��س ـــــ ش�م��ال لبنان.
درس ال � �ح � �ق� ��وق ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ونال
اإلجازة عام  .1963باشر على أثرها
العمل محاميًا ،قبل أن ينال اإلجازة
الفرنسية في الحقوق بعد ع��ام على
األول ��ى .وف��ي ع��ام  1964حصل على
دب �ل��وم ال ��دراس ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ًالعليا،
ث ��م أص �ب��ح ب ��روف �س ��ورًا أص �ي�ل�ا لدى
كلية الحقوق والعلوم السياسية في
ال�ج��ام�ع��ة اليسوعية ف��ي ب �ي��روت منذ
ع��ام  .1969أصبح أس�ت��اذًا زائ �رًا لدى
فرنسا (باريس،1
كليات الحقوق في
ّ
باريس ،2تولوز ،نانت) .ألف أكثر من
كتاب وأط��روح��ة ،أبرزها «آث��ار الزواج
على جنسية املرأة وأوالدها» (.)1964
وك� � ��ان ع� �ض� �وًا ف� ��ي ل �ج �ن��ة اإلصالح
ال ��دس� �ت ��وري امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن مؤتمري
جنيف ولوزان (1984ـــــ )1985

«كنت ّ
وفيًا للجهة التي ّ
سمتني وزيرًا في
الحكومة ،أي القوات اللبنانية ،وقد بذلت
قصارى جهدي لتشريف وتبييض وجه
ّ
من ّ
شرفني بتمثيله» .بهذه الكلمات يرد
وزير العدل في حكومة تصريف األعمال،
إبراهيم ّ
نجار ،على سؤال عن االتهامات
التي ساقها البعض بحقه لناحية تعزيز
دور «ال� � �ق � ��وات» ف ��ي ق� �ص ��ور ال � �ع� ��دل .في
املقابل ،ينفي الوزير ،طبعًا ،أن يكون قد
خ��رق ال�ق��ان��ون ف��ي أي م��ن ال �ق��رارات التي
أصدرها في هذا اإلطار.
ال �ي��وم ،ي ��درك ن� ّ�ج��ار ،امل�ب�ت�س��م دائ �م��ًا ،أنه
ّ
ل��ن ي�ع��ود إل��ى ال� ��وزارة أو س��واه��ا ف��ي أي
ح �ك��وم��ة م �ق �ب �ل��ة ،وذل� � ��ك ب �ع��د مشاركته
ف��ي ح�ك��وم�ت�ين متتاليتني وزي � �رًا للعدل.
ق��د ي�ن�س��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون اس �م��ه م��ع مرور
األي��امّ ،ولكن التاريخ سيذكر أن��ه الوزير
ال ��ذي وق ��ع ع�ل��ى  3ب��روت��وك��والت تعاون
م��ع امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة باغتيال
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال �ح��ري��ري .ه��ذه املحكمة،
ّ
يصر البعض على أنها استباحت،
التي
م ��ن خ�ل��ال االت �ف��اق �ي��ة والبروتوكوالت،
س �ي��ادة ل�ب�ن��ان واس �ت �ق�لال��ه ،وج�ع�ل��ت من
ق �ض��ات��ه «ب��وس �ط �ج �ي��ة» ووس ��ائ ��ط بريد،
ّ
على حد تعبير أحد كبار القضاة .يرفض
ال��وزي��ر رب��ط ه��ذا األم��ر ب��ه ،كأنه املسؤول
األوحد ،فيقول إن كل التوقيعات حصلت
«بتكليف من مجلس الوزراء ،وقد حصل
ّ
ُأ ّخ��ذ ورد ف��ي املجلس ،ولكن ف��ي النهاية
ّ
ك��ل �ف��ت ب �ه��ذه امل �ه �م��ة» .ال ي ��رى ن ��ج ��ار أن
املحكمة معصومة عن الخطأ ،ولذلك هو
ال�ي��وم «م��ع لبننة االت�ف��اق معها واحترام
السيادة اللبنانية».
أمر آخر سيذكر التاريخ أنه حصل في ظل
والي��ة ن� ّ�ج��ار ف��ي وزارة ال�ع��دل ،ه��و الحكم

يعلل إسقاط حكم القزي
ّ
بأنه «ليس للقاضي حق
التشريع» وهذا الحكم
«ليس اجتهادًا»
القضاء «ال يزال متأثرًا
بالسياسة ،والسبب واضح،
تدخل السياسيين وقابلية
ّ
بعض القضاة»
«ال احترام لحقوق
اإلنسان الموقوف الذي
أحيانًا
ُيتم التعامل معه
ً
كحيوان في زريبة»

القضائي الشهير ال��ذي أص��دره القاضي
ج ��ون ال �ق��زي ،ح�ي��ث م�ن��ح ام� ��رأة لبنانية
حق نقل جنسيتها إلى أوالدها .حكم كان
فريدًا من نوعه في تاريخ لبنان ،وقد نال
القزي ألجله جائزة حقوق اإلنسان .إال أن
ال� ُف��رح��ة ل��م تكتمل ،فقد اس�ت��ؤن��ف الحكم
وأس�ق��ط قضائيًا .أكثر م��ن ذل��ك ،ففي ظل

تقرير

ّ
جريمة في صريفا وخوف من «الترددات»
صور ــ آمال خليل
قتل الشاب زاهر محمد حيدر ( 18عامًا)
ل �ي��ل ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ،ووج �ه��ت أصابع
االت �ه��ام إل��ى ش��اب آخ��ر م��ن أب �ن��اء بلدته
صريفا (قضاء صور) هو حسني ن28( .
عامًا).
ق ��ال ش �ه��ود إن خ�ل�اف��ًا «ش �خ �ص �ي��ًا» بني
الشابني ّأدى إلى شجار ّ
تطور الى إطالق
السبت الفائت تعيش البلدة
نار .منذ ليل
ً
توترًا شديدًا ،أوال بسبب الجريمة التي
ّ
مثل طرفيها شابان من أبنائها ،وثانيًا
بسبب ت��داع�ي��ات�ه��ا امل�ن�ت�ظ��رة ،إذ يتوقع
الكثيرون من األه��ال��ي ّ
تتمة للجريمة ال
ّ
تقل سوءًا عنها.
ف��ي وق��ائ��ع ال �ج��ري �م��ة ،أن ��ه ع �ن��د الساعة
ال �ع��اش��رة وخ �م��س دق ��ائ ��ق م ��ن ل �ي��ل أول
من أم��سّ ،
تطور شجار بني الطرفني في
ال�س��اح��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�ل��دة إل��ى إط�ل�اق نار
على زاه��ر ال��ذي كان يقود سيارته .جاء
في التقرير األمني أن حسني أطلق ثالث
رصاصات من مسدس حربي على صدر
الضحيةّ ،
ثم ّ
فر فورًا الى جهة مجهولة،
فيما عمل عدد من األشخاص على نقل

زاه��ر ال��ى أح��د مستشفيات ص��ور حيث
فارق الحياة.
ُ
ب �ح �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ض �ب �ط��ت ال� ��ى جانب
ال�ق �ت�ي��ل ع �ل��ى امل �ق �ع��د األم ��ام ��ي للسيارة
على مسدس من عيار  9ملم ومظروفني
فارغني .في املقابل ،ال تزال القوى األمنية
تتحرى عن مكان القاتل في منطقة صور
التي ينتمي إليها وف��ي بلدة القماطية
في الشوف حيث يقيم منذ سنوات.
أهالي صريفا الذين شيعوا زاهر عصر
أم ��س ال ��ى م� �ث ��واه ،ك ��ان ب�ع�ض�ه��م يبدي
ت �خ��وف��ًا م ��ن أن ي� �ب ��ادر أح ��د أق ��ارب ��ه إلى
األخذ بالثأر ،مع تأكيد ضرورة أن تأخذ
ال�ع��دال��ة م�ج��راه��ا ،وق��د لفت البعض إلى
أن��ه ينتظر وص��ول وال��د ال�ش��اب الراحل
من أفريقيا.
وفيما يطالب األهالي بتكثيف الوجود
األم �ن��ي ف� ّ�ي ال�ب�ل��دة ،منعًا ل�ج��رائ��م ثأرية
أخرى ،تفقد النائب االستئنافي العام في
الجنوب القاضي سميح الحاج وقاضية
عثمان مسرح
التحقيق في الجنوب روال ّ
ال�ج��ري�م��ة ب�ع��د ظ�ه��ر أم��س واط �ل �ع��ا على
م�ج��ري��ات التحقيق ل��دى فصيلة جويا
والواقع امليداني في البلدة.

والية ّ
نجار أيضًا ،أحيل القاضي املذكور
ع�ل��ى هيئة التفتيش ال�ق�ض��ائ��ي وعوقب
وح � ��ورب .ال �ي ��وم ،ي �ق��ول ن� ّ�ج��ار إن ��ه يتفق
ب��امل �ب��دأ م��ع روح ال�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي الذي
ص��در آن ��ذاك ،لناحية ح��ق امل ��رأة ف��ي منح
جنسيتها ألوالده��ا ،إال أنه يعلل إسقاط
ح �ك��م ال� �ق ��زي ب��أن��ه «ل �ي��س ل �ل �ق��اض��ي حق
التشريع ،وما حصل آنذاك كان تشريعًا».
ّ
ح�س�ن��ًا ،أال يمكن ع ��ده اج �ت �ه��ادًا؟ يجيب:
«كال ليس اجتهادًا أيضًا .وعلى كل حال
يعاقب ذاك القاضي وأن
أنا كنت ضد أن ينّ
ينقل من املكان املع فيه ،ولكن هذا شأن
ق�ض��ائ��ي م �ح��ض ،وق ��د ح�ك��م ف�ي��ه مجلس
القضاء األعلى ،وأن��ا ال أستطيع أن أرغم
هذا املجلس على فعل شيء».
ُي ّ
سجل للوزير ن�ج��ار ،خ�لال تجربته في
وزارة ال�ع��دل ،أن��ه ك��ان ال��وزي��ر األول الذي
ّ
�وق��ع ع�ل��ى م��ذك��رات ال�ج�ل��ب ب�ح��ق ّ
معمر
ي�
القذافي ومعاونيه ،ال��ذي��ن ص��در بحقهم
ق ��رار ات �ه��ام��ي أم ��ام امل�ج�ل��س ال �ع��دل��ي في
ق �ض �ي��ة ت �غ �ي �ب��ب اإلم � � ��ام م ��وس ��ى الصدر
ورف�ي�ق�ي��ه ،وذل ��ك ب�ع��د  33ع��ام��ًا ع�ل��ى بدء
القضية .يقول ّ
نجار عن هذا املوضوع ،لقد
«عرفت ّاإلمام الصدر عن قرب ،وكنت من
الذين وقعوا معه مانيفيست املحرومني
ُع��ام  ،1966ولكن «ي��ا عيب ال�ش��وم» كيف
أهملت هذه القضية لسنوات طويلة .لقد
أعدت فتح القضية ،وأنا الوزير املسيحي،
وذل� ��ك ب �ع��د ط ��ول م�م��اط�ل��ة وت �ق��اع��س من
مسؤولني وقضاة».
م ��اذا ع��ن ال�ق�ض��اء ال �ي��وم؟ ال�ك��ل ي�ق��ول إنه
واقع تحت تأثير السياسة .كيف السبيل
ب��رأي��ك إل��ى ال �خ��روج م��ن ه��ذه املشكلة؟ ال
ي�ج��د ن� ّ�ج��ار غ�ض��اض��ة ف��ي االع �ت��راف بأن
القضاء «ال يزال متأثرًا في بعض مرافقه

ّ
ب ��ال �س �ي ��اس ��ة ،وال� �س� �ب ��ب واض� � � ��ح ،تدخل
ال �س �ي��اس �ي�ين وق��اب �ل �ي��ة ب �ع��ض القضاة».
ه �ك��ذا ،ي��ذه��ب وزي ��ر ل�ل�ع��دل وي��أت��ي آخر،
وي �ت �ح��دث��ون ع ��ن امل�ش�ك�ل��ة ن�ف�س�ه��ا ،فيما
يبقى ال�ق�ض��اء ،ال��ذي يفترض أن��ه سلطة
مستقلة بحسب ن��ص ال��دس �ت��ور ،رهينة
أهواء الزعماء والسياسيني .يتحدث ّ
نجار

سجون
على
فكرة
َ
يالحظ أن عددًا من االنتهاكات
يرتكبها مواطنون بحق عناصر قوى
ّ
األمن املكلفني تسهيل السير على
التقاطعات الرئيسية في مدينة
ّ
بيروت .فغالبًا ما يتعرض هؤالء
الذين يقضون ساعات طويلة تحت
الشمس واملطر ،للشتم وحتى للضرب
أحيانًا ،من جانب مواطنني مخالفني
ُ
ّ ُ
للقانون .يشتم الشرطي ويفر مطلق
الشتيمة إلى جهة مجهولة دون أن
َ
يطارد ليوقف ويخضع للمحاسبة
منعًا لتكرار ما أقدم عليه بحق
ّ
ُ
موظف يقوم بواجبه .ويشار إلى أن
خدمة شرطي السير هي األقسى في
السلك ،علمًا أنه ال حوافز إضافية
ُ
ُ
تذكر تصرف لهؤالء.

إضراب ُسجناء عن الطعام
ّ
ت� � ��رددت أخ �ب ��ار ت�ف�ي��د أن أرب �ع ��ة سجناء
أجانب منتهية أحكامهم من نزالء سجن
�راب ع��ن الطعام،
حلبا ب��دأوا بتنفيذ إض � ٍ
مستنكرين عدم قيام السلطات املختصة
بترحيلهم إلى بالدهم .علمت «األخبار»
ّ
وياسر
أن منفذي اإلض��راب ه��م حليم دً .
أ .وم �ح �م��د ن( .م �ص ��ري ��ون) ،إض ��اف ��ة إلى
السجني علي ح( .سوداني).
أفاد مسؤول أمني داخل السجن املذكور أن
السجناء األربعة تراجعوا عن ّإضرابهم،
ّ
رغم أن مطلبهم الوحيد لم يتحقق .ورغم
أن السجون اللبنانية تشهد حالة اكتظاظ
ب ��امل ��وق ��وف�ي�ن وال� �س� �ج� �ن ��اء ل� ��م ي �س �ب��ق أن
شهدتها في تاريخها ،لم يفلح ّ
القيمون
على هذا املرفق في اعتماد صيغة ملسألة
امل ��وق ��وف�ي�ن وال �س �ج �ن��اء األج� ��ان� ��ب ،إذ إن
معظم امل��وق� ُ�وف�ين األج��ان��ب ف��ي السجون
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أوق � �ف� ��وا ل��دخ��ول �ه��م األراضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة خ�ل�س��ة ،م��ع األخ� ��ذ باالعتبار
أول �ئ��ك ال��ذي��ن ق �ض��وا ف�ت��رة أح�ك��ام�ه��م وال
يزالون قيد االحتجاز.
ب �م��وج��ب ال �ن �ظ��ام ال �ق��ائ��م ،ع �ن��دم��ا ينهي
أي م �ح �ت �ج��ز أج �ن �ب��ي ف �ت ��رة ح �ك �م��ه ،فإن
ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،املسؤولة ع��ن إدارة

ال �س �ج��ون ،ال ت�ع�م��د إل ��ى اإلف � ��راج ع�ن��ه بل
ت �ح �ي��ل ال �ق �ض �ي��ة ع �ل��ى امل ��دي ��ري ��ة العامة
لألمن ال�ع��ام ،بغض النظر عما إذا كانت
املحكمة قد حكمت بترحيله أم لم تحكم
ب��ذل��ك .وب��ذل��ك ُيحتجز ال�ع��دي��د م��ن هؤالء
ُ
امل �ع �ت �ق �ل�ين األج ��ان ��ب الح �ق ��ًا أش ��ه � �رًا قبل
أن يطلق س��راح�ه��م أو ي�ج��ري ترحيلهم،
علمًا أن هذا االحتجاز يتناقض مع نص
املادة الثامنة من الدستور اللبناني ،التي
تنص على أن��ه «ال يمكن أن يقبض على
أحد أو يحبس أو يوقف إال وفقًا ألحكام
ال �ق��ان��ون» ،ك�م��ا ي�ن��ص ال�ق��ان��ون اللبناني
أيضًا على أنه إذا حكمت املحكمة بترحيل
األج� �ن� �ب ��ي ،ي� �ك ��ون ل ��دي ��ه م �ه �ل��ة  15يومًا
ملغادرة البالد «بوسائله الخاصة» ،وذلك
ً
بناء على امل��ادة  89من قانون العقوبات.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن
�اظ ال �س �ج��ون ن��ات��ج م��ن أم ��ور عدة.
اك �ت �ظ� ً
ف��إض��اف��ة إل��ى اس�ت�م��رار احتجاز األجانب
ال��ذي��ن أن �ه� ّ�وا ف �ت��رة م�ح�ك��وم�ي��ات�ه��م ،تبرز
م�س��أل��ة ت��أخ��ر امل�ح��اك�م��ات ال�ت��ي بفضلها
يقبع ثلثا السجناء بصفتهم موقوفني ال
محكومني.
(األخبار)

