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على الغالف

وقعت الحرب
بين «قضاة العهد»
لم تشهدالعدلية ،منذعقود،
ملفًا أكثر خطورة من قضية
«الفساد القضائي» المفتوحة
منذ أسابيع .رغم ذلك ،انكفأ
ّ
المدعي العام التمييزي عن
متابعة القضية ،ليتركها
في عهدة ّ
المدعية العامة
في جبل لبنان ،القاضية غادة
عون ،التي تشتبك مع اثنين
مــن زمــائــهــا المحسوبين،
مثلها ،على «تيار العهد»
رضوان مرتضى
تستعر الـحــرب فــي قصر عــدل بعبدا.
ِ
معسكر بـقـيــادة الـقــاضـيــة غ ــادة عــون
وفـ ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ُي ــواجـ ـه ــه مـعـسـكــر
ت ـت ـعــدد رؤوسـ ـ ــه وأذرعـ ـ ـ ــه :م ــن قــاضــي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ّ
األول ف ـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ن ـق ــوال
ّ
منصور إلــى مــدعــن عامني وموظفني
قضائيني ومحامني .أما خارج بعبدا،

(مروان طحطح)

فمعسكر ثالث «متحالف» مع خصوم
عـ ــون ،ي ـق ــوده م ـف ـ ّـوض ال ـح ـكــومــة لــدى
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـق ــاض ــي بـيـتــر
جرمانوس الــذي يشارك في «الحرب»
ّ ً
ال ـقــائ ـمــة ،م ـتــكــا ع ـلــى اإلعـ ـ ــام ،وعـلــى
ج ـه ــاز أم ــن ال ــدول ــة املـ ـق ـ ّـرب م ـن ــه ،على
ّ
قاعدة أن فرع املعلومات في قوى األمن
معاد له.
الداخلي
ُ ّ
ٍ ّ
ك ـ ــل م ـع ـس ـكـ ٍـر ي ــت ـه ــم اآلخ ـ ــر بــال ـف ـســاد.
ّ
عـلـمــا أن الـقـضــاة الـثــاثــة يتقاسمون
م ـل ــف م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد .إذ يـحـضــر
ع ــون وج ــرم ــان ــوس ف ــي االدع ـ ــاء الـعــام
نتيجة انكفاء املدعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود .يليهما في هرم
«مكافحة الـفـســاد» ،قاضيًا للتحقيق،
نقوال منصور الذي تولى التحقيق في
ملف فساد الضباط ومالحقة محامني
ُ
اشــتـبــه بــدفـعـهــم رش ــى للتغطية على
مطلوبني أو التالعب بملفات قضائية.
علمًا أن الـقـضــاة الـثــاثــة املتصارعني
«ينتمون» إلى التيار السياسي نفسه:
تيار عهد الرئيس ميشال عون
ورغ ـ ــم م ــا ُيـ ـش ــاع ع ــن غ ــاي ــة سـيــاسـيــة
ون ــواي ــا مـبـ ّـيـتــة خ ـلــف حـمـلــة مكافحة
ُ
ّ
الفساد ُالقضائي ،إال أن الوقائع تثبت
أن امللف فتح بـ«رمية من غير رام» .بداية
القضية كانت بعد قرار رئيس الهيئة
االت ـه ــام ـي ــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاضــي
ّ
مـ ـن ــذر ذبـ ـي ــان ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل املــت ـهــم
بتهريب أطنان من الحشيشة ،مهدي
ُ
ّ
م .إذ اشتبه في أن املخلى سبيله كان

«النشرة الجرمية»
قد رشى عنصرًا في
ّ
إلخـ ـف ــاء ُحـ ـك ـ ٍـم ص ـ ــادر ب ـح ــق ــه .تــوقـيــف
األخير قاد إلى توقيف ستة أشخاص
(أربـ ـ ـع ـ ــة م ـن ـه ــم فـ ــي ج ـب ـي ــل) ت ـب ــن أن
أحدهم تربطه عالقة بسائق القاضية
ُ
ع ــون ،ال ــذي اشــتـبــه فــي تقاضيه رشى
وتعاطيه امل ـخــدرات .أبلغ ضباط فرع
املـعـلــومــات عــون بشأنه فأرسلته إلى
التحقيق ليتم توقيفه .إثر ذلــك ،خابر
ّ
مـحــقـقــو ال ـف ــرع ع ــون ب ـشــأن شخصني
(ايلي ب .وطــراد هــ ).يشتبه في أنهما
سـمـســاران لـقـضــاة .اع ـتــرف األول بــأن
الثاني كــان يعمل سائقًا لجرمانوس
ط ــوال  ١٥سـنــة .ادع ــى مـعــاون مفوض
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى س ــائ ــق عـ ــون وادعـ ــت
األخ ـي ــرة عـلــى ســائــق جــرمــانــوس .تال
ذل ــك تــوقـيــف شـخــص زع ــم أن ــه «مــديــر
مـكـتــب» ال ـقــاضــي جــرمــانــوس ،فـثــارت
ثائرته واعتبر أنــه مستهدف  ،فــزادت
الحساسية بينه وبني عون.
أما القاضي منصور فحكايته مختلفة،
وهـ ــي ت ـع ــود إلـ ــى ق ـض ـيــة «ســاي ـف ـكــو»
الشهيرة .يتردد في أروقة قصر العدل
أن م ـن ـص ــور ُي ـح ـ ّـم ــل عـ ــون م ـســؤول ـيــة
هــرب مدير الشركة شاهي يريفانيان
ال ــذي ي ـهــاجــم ،عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق األول
ّ
في جبل لبنان .كذلك ّيتناقل قضاة أن
ّ
يتهم عون بأنها ُت ّ
سرب أخبارًا
منصور
ضده في اإلعالم .وملنصور قصة أخرى
مــع يــريـفــانـيــان .إذ ك ــان وكـيــل األخـيــر،

الفساد في «العدلية»:
كف يد أحد أعضاء مجلس القضاء األعلى

ّ
املـحــامــي ولـيــد حــنــا ،قــد تـقـ ّـدم بمذكرة
دفــوع شكلية ،طلب بموجبها تنحية
م ـن ـص ــور ألن وكـ ـي ــل أح ـ ــد خ ـص ــوم ــه،
املحامي صخر الهاشم ،هو في الوقت
القانوني ملنصور ،علمًا
عينه الوكيل
ّ
ّأن األخير ّ
صرح بأنه عزل الهاشم قبل
سنتني .نشر يريفانيان مذكرة الدفوع
على صفحته على فــايـسـبــوك ،فثارت
ثائرة القاضي ّ
وادعى على يريفانيان
ّ
وم ـحــامــي وح ــن ــا ب ـج ــرم اإلسـ ـ ــاءة إلــى
س ـم ـع ـتــه .ل ــم ت ـ ّـواف ــق ن ـق ــاب ــة امل ـحــامــن
ّ
على مالحقة حنا كــون موكله من قام
ُ
ّ
بالنشر ،إال أن قــرار النقابة استؤنف
لـ ُـيـعـطــى إذن املــاح ـقــة .إزاء ذل ــك ،كــرر
ّ
املحامي طلب ّ
لتكون
تنحي منصور
خ ـصــومــة ب ــن يــري ـفــان ـيــان وال ـقــاضــي
الذي أصبح مدعيا أمام النيابة العامة
عـلــى ش ــاه ــي .ل ــم يـتـنـ َّـح م ـن ـصــور ،مما
اضـطــر املـحــامــي إل ــى اع ـت ــزال الــوكــالــة.
ً
ّ
فــوكــل يريفانيان دان ــي مـعـكــرون بــدال
منه ،فيما ال يزال منصور مدعيا على
يريفانيان ،وفــي الــوقــت نفسه قاضيًا
للتحقيق ف ــي الـقـضـيــة امل ـقــامــة أمــامــه
ضد األخير!
ّ
ُيـنــكـ ّـل قـضــاة الـعـهــد ببعضهم بعضًا.
يتدخل جرمانوس محتجًا على دهم
م ـنــزل أح ــد أب ـن ــاء مـنـطـقـتــه ،ويـتـقــاذف
م ــع ع ــون مـســؤولـيــة فـتــح تـحـقـيــق في
قضية العثور على أسلحة حربية في
مـنــزل أح ــد املــوقــوفــن بقضية الفساد
ال ـق ـضــائــي .ام ــا م ـن ـصــور ،فـيـطـلــب من

لم تتوقف التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد القضائي التي ّ
تهز قصور العدل.
فقد بلغ عــدد القضاة املحالني على املجلس التأديبي أربعة قضاة ،بعدما أعلن وزير
العدل ألبرت سرحان أنه ،ومتابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي،
ـاض الــى املـجـلــس التأديبي
أص ــدر مجلس الهيئة بـ ّتــاريــخ  2019/4/4ق ــرارًا بــإحــالــة ق ـ ٍ
الخاص بالقضاة .وقد اتخذ وزير العدل قــرارًا ،وفقًا لصالحياته القانونية (املــادة 90
ً
وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي ،بوقف
من قانون القضاء العدلي)،
القاضي املــذكــور عن العمل مؤقتًا إلــى حني البت بوضعه من قبل املجلس التأديبي.
وعلمت «األخبار» ّأن القاضي الرابع الذي جرى وقفه عن العمل هو أحد أعضاء مجلس
القضاء األعلى ورئيس الهيئة االتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان الذي كانت
«األخبار» قد نشرت يوم  13شباط  2019تحقيقًا بشأن مالبسات إخالئه سبيل أحد
ّ
ّ
املتهمني في ملف مخدرات بعنوان« :إخالء متهم بتهريب أطنان من املخدرات :هل صدر
«العفو العام» على ّ
تجار املمنوعات؟».

أحد ّ
ّ
العامين
المدعين
في «الفساد القضائي»
هو في الوقت
عينه مشتبه فيه!
ّ
ّ
محتجًا على دهم منزل أحد أبناء منطقته (مروان بوحيدر)
تدخل جرمانوس

رئـيــس قلمه ن ــزار ن .ع ــدم امل ـثــول أمــام
م ـح ـق ـق ــي فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،رغـ ـ ــم أن ــه
مـطـلــوب للتحقيق ،كـشــاهــد ،بــأمــر من
ال ـق ــاض ـي ــة عـ ـ ــون .ف ـي ـمــا ي ــؤك ــد م ـصــدر
قضائي رفـيــع بــأنــه «ال يحق ملنصور
مـنــع رئ ـيــس الـقـلــم م ــن امل ـث ــول كشاهد

بــوجــود إش ــارة املــدعــي الـعــام فــي ملف
جزائي».
لم يكتف منصور بذلك ،بل َ
عمد إلى ما
ُيشبه إعــان «ث ــورة» في عدلية بعبدا
ّ
بعدما جمع كتابًا ورؤساء أقالم طالبًا
منهم التضامن مــع زمــائـهــم .لكنه لم

يـسـتـمــر ف ــي «ت ـ ـمـ ـ ّـرده» ،إذ وافـ ــق على
مثول رئيس قلمه أمام فرع املعلومات
كشاهد .علمًا أن االخير يحظى بدعم
ال ـنــائــب ال ـســابــق ول ـيــد جـنـبــاط ال ــذي
ي ـ ــرى ن ـف ـس ــه مـ ـح ــاصـ ـرًا ب ـع ــد تــوق ـيــف
ـاض وال ـت ـح ـق ـيــق
ض ــاب ــط وك ـ ــف يـ ــد ق ـ ـ ـ ٍ

م ــع رئ ـيــس قـلــم مـحـســوبــن عـلـيــه ( َّمــع
ُ
أن امل ــوق ــوف ــن وال ـق ـض ــاة ال ــذي ــن كــفــت
أيديهم متنوعو االنـتـمــاءات املذهبية
والسياسية).
ّ
فــي املـقــابــل ،ينظم معارضو القاضية
عون «مضبطة اتهام» طويلة بحقها،

تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن كـ ـ ــل «هـ ـ ـف ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا» (راجـ ـ ـ ــع
ال ـت ـقــريــر ف ــي الـصـفـحــة ن ـف ـس ـهــا) ،وكــل
«مخالفاتها».
ْ َ
َمــن ِمــن املعسكرين املتخاصمني على
ُ
ُ
حـ ــق؟ أم كــاه ـمــا م ـ ـغـ ـ ِـرض؟ م ــن يــريــد
ً
مـنـهــم ق ـضـ ً
ـاء قــويــا وع ـ ــادال؟ مــن ُي ـقـ ِّـدم

أوراق اع ـت ـمــاد وم ــن يـسـعــى لتحقيق
العدل؟ كل األسئلة والصراعات تعود
إلى سبببني:
 -1ان ـك ـف ــاء ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـتـمـيـيــزي
الـقــاضــي سمير حـمــود عــن أداء دوره.
وهـ ـن ــا تـ ـب ــرز م ـع ـض ـل ــة :احـ ـ ــد امل ــدع ــن
الـعــامــن فــي قضية الـفـســاد القضائي
هو في الوقت عينه أحد املشتبه فيهم
في القضية نفسها!
 -2ضعف اداء هيئة التفتيش القضائي
طوال السنوات التي مضت.
غـ ـي ــاب حـ ـم ــود وضـ ـع ــف ال ـه ـي ـئــة هـمــا
تـحــديـدًا مــا شـ ّـجــع ج ـهــازًا أمـنـيــا (فــرع
املـعـلــومــات) ،ومدعية عامة (القاضية
غادة عون) على قيادة حملة محاكمة
الفساد في العدلية ،وليخوضا معًا في
واحد من اخطر امللفات التي يشهدها
القضاء منذ عقود.

ّ
غادة عون ترد التهم :أكافح الفساد ...أو أرحل!

رضوان مرتضى
فــي امل ـلــف املـسـمــى «مـكــافـحــة الـفـســاد
في القضاء» ،تبدو ّ
املدعية العامة في
جبل لبنان ،القاضية غادة عون ،أشبه
بمدع عــام تمييزي .فهذا امللف ربما
ٍ
يكون أخطر ما ّ
مر على العدلية ،منذ
ع ـق ــود .وف ــي ح ــاالت مـمــاثـلــة ،يتولى
رأس ال ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـب ــاد
اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،وإدارة
ع ـمــل االجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة .ل ـكــن املــدعــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي سـمـيــر
ح ـم ــود ،ي ـت ـصـ ّـرف كــأنــه «غ ـيــر معني
بإغضاب أحد» ،في األسابيع االخيرة
ال ـت ــي تـسـبــق إحــال ـتــه ع ـلــى الـتـقــاعــد.
«ت ـ ـخ ـ ـلـ ــى» ع ـ ــن دوره ،ل ـت ـم ــأ غ ـ ــادة
ع ــون ال ـف ــراغ .صـحـيــح أن الصالحية
ُ
املـكــانـيــة ف ــي الـقـضـيــة تـجـبــرهــا على
ت ــول ــي الـتـحـقـيــق ف ـي ـهــا ،ل ـكــن أسـبــابــا
اخ ــرى سمحت لـهــا بـتـصـ ّـدر املشهد.
ُ
فـ ـع ــدا ع ــن «اعـ ـتـ ـك ــاف» حـ ـم ــود ،ت ـع ـ ّـد
ع ــون رأس حــربــة قـضــائـيــة ف ــي عهد
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون .وإض ــاف ــة إلــى
ذلـ ــك ،ت ـســاعــدهــا شـخـصـيـتـهــا .يـقــول
لها إنها «صلبة وشرسة
عنها زمالء ّ
ون ـظ ـي ـفــة ال ـ ـكـ ــف ،وفـ ــي ال ــوق ــت عـيـنــه
إن ـســان ـيــة» .و«شــراس ـت ـهــا» جعلتها،
بـحـســب م ـس ــؤول ام ـن ــي ،تـمـضــي في
ّ
ه ــذه الـقـضـيــة حـتــى ال ـن ـهــايــة ،م ــع أن
بـ ــدايـ ــات هـ ــذا امل ـل ــف ك ــان ــت بـتــوقـيــف
سائقها الذي عمل معها لنحو سبع
سنوات.
ّ
غـيــر أن ه ــذا ال ـجــانــب يـقــابـلــه جــانـ ٌـب

ُ ّ
ـوع آخــر.
ي ـعــده قـضــاة «ف ـس ــادًا» مــن ن ـ ٍ
ف ــي «ال ـت ـق ــدي ــر امل ـس ـل ـك ــي» لـلـقــاضـيــة
ع ـ ــون ،ال ُيـ ـع ــرف إن ك ــان ــت م ـت ـشــددة
ّ
صـفــات التي
أو مـتـســاهـلــة .تـتـعــدد الـ ّ
تسمعها بشأنها .ورغ ــم أنـهــا رفعت
لواء مكافحة الفسادُ ،ي ّ
ردد زمالء لها
ّ
بــأن ـهــا ت ـتــراخــى لـصــالــح املـحـســوبــن
ّ
ُ
عـلــى الـتـيــار الــوطـنــي ال ـح ـ ّـر .ي ـقــال إن
كــل مــن يـحـكــي مـعـهــا بــاســم الـجـنــرال
ميشال عون ،تتجاوب معه .بالنسبة
إليها «الجنرال ّ
مقدس» .لدى القاضية
ٌ
ع ــون ش ــراس ــة ُي ـف ـتــرض تــوافــرهــا في
ُ
قضاة املالحقة ،لكنها أحيانًا ت ّ
طبق
ّ
شراستها فــي املــوضــع الخطأ .ولعل
ح ــادث ــة ط ــرد ال ـق ـضــاة امل ـتــدرجــن من
مكتب محامية عــامــة فــي بعبدا قبل
أســابـيــع ،واح ــدة مــن سلسلة حــوادث
ّ
ُع َّدت تسلطًا غير قانوني وغير ُم ِحق
من قبل عون .غير أن هناك من يعتبر
أن فـقــدان الكيمياء بينها وبــن عدد
م ــن ال ـق ـض ــاة ،يــدفـعـهــم إل ــى تضخيم
«خالفات صغيرة» .وحادثة القضاة
املتدرجني (قيل إن عــون طردتهم من
مكتب ّ
مد ٍع عام في بعبدا) مثال على
الصراع.
هذا
ّ
ّ
تتعدد امللفات التي يتداولها قضاة
«تجاوزات» ينسبونها
وموظفون عن
ّ
لكنها لم ُت َ
ساء ل
إلــى القاضية عــون،
ّ
ب ـش ــأن ـه ــا .ورغ ـ ــم أن م ـع ـظــم ال ـق ـضـ ّـاة
ّ
عون نظيفة الكف
«يبصمون» على أن ّ
وال تقبض الرشى ،إال أنهم يتحدثون
عـ ّـمــا ُي ـسـ ّـمــونــه «ف ـس ــاد س ـيــاســي» أو
صرف نظر ّ
عمن يوالون فئة سياسية

معينة ،وتحديدًا التيار العوني .غير
ّ
أن قـضــاة مـقـ ّـربــن مــن القاضية عون
ّ
يـ ّـؤكــدون أن بــابـهــا مـفـتــوح للجميع،
وأنـ ـه ــا تـتـســاهــل أح ـيــانــا م ــع ح ــاالت
معينة من باب إنساني.
ُ
تـ ـكـ ـث ــر املـ ـ ــآخـ ـ ــذ الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل ضــد
القاضية عون ،لكن أبرزها اآلتي:
 - 1مـ ــا ت ـ ـ ــردد عـ ــن ت ــأخ ـي ــر م ـق ـصــود
ل ـت ـع ـم ـي ــم مـ ـن ــع الـ ـسـ ـف ــر ع ـ ــن ش ــاه ــي
يرڤانيان ،رئيس مجلس إدارة Sayfco
 ،Holdingما سمح بمغادرته األراضي
ُ ّ
الـلـبـنــانـيــة قـبــل تــو ّقـيـفــه .وه ـنــا تــتـهــم
ال ـقــاض ـيــة ع ــون بــأن ـهــا سـ ّـه ـلــت هــرب
مطلوب مشتبه في اختالسه ماليني
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات .غ ـيــر أن م ـص ــادر مـقـ ّـربــة
مــن القاضية عــون تــؤكــد أن األخـيــرة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ــذك ـ ــرة إح ـ ـض ـ ــار ش ــاه ــي
ف ــور علمها ب ــوج ــوده عـلــى األراض ــي
اللبنانية من أحد ّ
املدعني ،مشيرة إلى
ُ
أنه جرى دهم منزله من دون أن يعثر
عليه .عندها طلبت عــون مــن القوى
األمنية تعميم بالغ منع سفر بحقه.
مـنــع الـسـفــر ص ــدر الـســاعــة الخامسة
شاهي سافر قرابة
بعد
الظهر ،فيما ّ
ً
الـ ـ ــ 11ل ـي ــا .ملـ ــاذا ت ــأخ ــر تـعـمـيــم املـنــع
ُ
م ــا س ـمــح ب ـه ــروب ــه؟ ت ـج ـيــب امل ـصــادر
ّ
القضائية بــأن املـســؤولـيــة تتحملها
ّ
الـقــوى األمـنـيــة ولـيــس الـقــاضـيــة ،ألن
ك ــل م ــا كـ ــان ي ـن ـقــص امل ـس ــأل ــة إرسـ ــال
فــاكــس إل ــى امل ـطــار بمنع الـسـفــر .لكن
هل طلبت عون فتح تحقيق ملحاسبة
املتواطئ أو ّ
املقصر؟ لم تفعل ذلك.
 - 2طــريـقــة تـعــامـلـهــا م ــع قـضـيــة ابــن

مستشار وزير الخارجية واملغتربني
ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،مـ ـنـ ـص ــور ف ــاض ــل،
ب ـح ـي ــث ات ـ ـخـ ــذت ق ـ ـ ـ ــرارًا يـ ـك ــاد ي ـكــون
غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ـ ُـي ال ـن ـيــابــات ال ـعــامــة.
ف ـ ــاب ـ ــن ف ـ ــاض ـ ــل ضـ ـ ـب ـ ــط فـ ـ ــي حـ ــوزتـ ــه
حساس» يستخدمه ِّ
«ميزان ّ
مروجو
املخدرات ،إال أن القاضية عون أشارت
بــإخــاء سبيله ،لكي ال يفوته موعد
في إحــدى السفارات ،على أن يحضر
للتحقيق معه في اليوم التالي .رغم
ّ
أن االدع ـ ــاء عـلـي ّــه ك ــان ب ـجــرم تــرويــج
امل ـخ ــدرات ،إال أنـهــا وافـقــت على قــرار
قاضي التحقيق إخالء سبيله .وهذا
ّ
ل ـيــس إجـ ـ ـ ً
ـراء اع ـت ـيــاديــا ،ال سـيـمــا أن
ال ـن ـيــابــة ت ـك ــون م ـت ـشــددة م ــع املــدعــى
عليهم بجرائم ترويج املـخــدرات .وال
ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى أن قــاضـيــا
أجبر على االستقالة من القضاء
آخر ِ
بسبب ق ــراره بــإخـ ُـاء سبيل موقوف
ب ـج ــرم م ـ ـخـ ــدرات ض ـب ــط ف ــي ح ــوزت ــه
ُ
ميزان ّ
حساس ،وك ِسرت درجة املدعي
العام الذي وافق على إخالء السبيل.
ً
أال يـطــرح مــا تـقــدم س ــؤاال عــن الــدافــع
ال ــذي دعــا الـقــاضـيــة ع ــون إل ــى اتـخــاذ
ق ــرار ك ـهــذا؟ وه ــل كــانــت ستفعل ذلــك
مواطن آخــر؟ في هذه القضية
مع أي
ٍ
تـ ّ
ـرد م ـصــادر قضائية معنية لتقول
إن القاضية تعاطفت مــع شــاب يافع
ُ
ول ــم تـ ـ ِـرد تــدمـيــر مستقبله ،ال سيما
أنه لم ُيضبط معه مخدرات ،بخالف
قاض
القضية التي انتهت باستقالة
ٍ
ُ
حـ ــن ض ـب ـط ــت ك ـم ـي ــة مـ ــن امل ـ ـخـ ــدرات
م ـ ــع امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف .وتـ ـضـ ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر

أن «ال ـق ــاض ــي إنـ ـس ــان ق ـبــل أن يـكــون
قاضيًا .ليس عليه أن يحمل السيف
لقطع ال ــرؤوس ،وك ــان لــدى القاضية
ع ــون اق ـت ـنــاع ب ــأن امل ــوق ــوف يتعاطى
املـخــدرات وال يـ ّ
ـروجـهــا ،مستندة الى
ّ
اج ـت ـه ــاد ف ــي م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــأن
املـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـحـ ـس ــاس وح ـ ـ ــده ال يـكـفــي
لإلدانة».
ّ
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ب
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 -3قـضـي
ٍ
ٍّ
وتحر بجرم تحرير شيك بال رصيد
قيمته  ٥٠ألف دوالر .أوقفت املطلوبة
بتاريخ  ١٣تشرين ّ
األول عــام ،٢٠١٨
ّ
إث ـ ــر وص ــول ـه ــا إل ـ ــى امل ـ ـطـ ــار .غ ـي ــر أن
القاضية عون أشارت بتركها بموجب
سند إقامة وحجز هويتها وإبالغها
بمراجعة النيابة العامة االستئنافية
فــي جـبــل لـبـنــان خ ــال أس ـبــوع .وهــذا
أمر ُي ّ
ٌ
مخالفًا على األقل في الشكل،
عد
ُّ
ّ
لكونه ال يحق لها أن تتركها .غير أن
امل ـصــادر القضائية املـقـ ّـربــة مــن عــون
ت ــرد ب ــأن املــوقــوفــة نـفــت أن ت ـكــون قد
ً
أعطت شيكًا مصرفيًا أصــا .لكن هل
يكفي نفي املوقوفة؟ ّ
مدعى عليه آخر
أوقــف بموجب مــذكــرة توقيف بحقه
صادرة عن قاضي التحقيق في جبل
لـبـنــان ،بـجــرم شـيــك مــن دون مــؤونــة.
ولدى مخابرة القاضية عون ،أشارت
بـتـنـفـيــذ م ــذك ـ ّـرة ال ـتـ ّـوق ـيــف الـغـيــابـيــة
ال ـصــادرة بحقه وك ــف البحث وتركه
مـقــابــل أن يـتـعـ ّـهــد بـحـ ّـل ال ـخ ــاف مع
الجهة املدعية ،علمًا بأنه ّال صالحية
لها في تنفيذ املذكرة أو كف البحث،
لـ ـك ــون ال ـص ــاح ـي ــة م ـن ـع ـق ــدة ح ـص ـرًا

للقاضي الذي أصدر مذكرة التوقيف.
 -4ح ـ ــادث ـ ــة رابـ ـ ـع ـ ــة ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث ع ـن ـهــا
ّ
الـ ـقـ ـض ــاة ت ـت ـع ــل ــق بـ ـخ ــاف وق ـ ــع بــن
أحــد املرافقني املدنيني ألحــد ال ــوزراء،
َّ
وديبلوماسيني من التابعية القطرية.
املرافق طارد الرجلني ،فرفع أحدهما
ّ
ليصور املــرافــق ،فعمد األخير
هاتفه
إل ــى إطـ ــاق ال ـن ــار عـلـيــه م ــن مـســدس
حربي ،وأصابه بجرح طفيف في يده.
ً
وبدال من ّ
االدعاء على املرافق بجناية
مـحــاولــة القتل لـكــون التصويب كان
باتجاه الـصــدر وال ــرأس ،ادعــت عليه
بـجـنـحــة «إط ـ ــاق ن ــار وإيـ ـ ـ ــذاء» .هــذه
ُ
ٌ
ـاؤالت
ال ـحــادثــة ط ـ ِـرح ــت بـشــأنـهــا ت ـسـ
أيـ ـض ــا .غ ـيــر أن املـ ـص ــادر الـقـضــائـيــة
ب ــررت أن الـقــاضـيــة ع ــون ّادعـ ــت على

امل ــراف ــق ب ـجــرم اإلي ـ ــذاء ،ألن اإلصــابــة
كانت سطحية .إال أن مصادر مقابلة
اعـتـبــرت أن مـجــرد اسـتـسـهــال إطــاق
الـ ـن ــار وال ـت ـص ــوي ــب ب ــات ـج ــاه ال ـصــدر
كاف لالدعاء بجناية.
والرأس وحده ٍ
 -5بـمــوجــب محضر امل ـخ ــدرات الــرقــم
 ٣٠٢/١٣٣٥ب ـتــاريــخ  ٢٨آذار ،٢٠١٨
ولدى التحقيق مع املوقوف ج .ج .ع،.
أش ــارت الـقــاضـيــة ع ــون بـتــركــه بسند
إق ــام ــة .ولـ ــدى وصـ ــول م ـح ـضــره إلــى
التحقيق
النيابة أحالته على قاضي ٌّ
ب ـج ــرم ت ــروي ــج امل ـ ـخـ ــدرات .م ـل ــف آخــر
يجري الـتــداول فيه ،يتصل بتوقيف
عناصر سرية مطار بيروت الدولي،
فصيلة الـضــابـطــة الـعــدلـيــة ،املــواطــن
الـقـطــري أحـمــد محمد جــاســم ُالعلي،
وفي حوزته كمية من املخدرات ق ِّدرت

بنحو ّ 99غــرامــا مــن حشيشة الكيف
و«دفـ ـت ــر لـ ــف» و 6ح ـب ــات كـبـتــاغــون،
 ٤١/٣٠٢بتاريخ
بموجب رقم املحضر
ّ ُ
 ٣٠كانون الثاني  ،٢٠١٩لكنه ت ِرك لقاء
سند إقامة بموجب إشــارة القاضية
ع ــون .فــي الـحــاالت الـعــاديــةُ ،يفترض
توقيف هذا الشخص .غير أن املصادر
القضائية ترد بأن مئة غرام حشيشة
لـيـســت كـمـيــة ت ــروي ــج ،ب ــل لـلـتـعــاطــي.
واملشتبه فيه كان في صدد املغادرة،
أوقـ ـ ـ ـ ــف ،ف ـس ـي ـت ــم س ـج ـن ــه أليـ ــام
وإن ِ
قليلة فقط .لذلك ،أشــارت عون بتركه
(ف ــي غــالـبـيــة ح ــاالت ضـبــط م ـخــدرات
مــع مــواط ـنــن مــن دول الـخـلـيــج وهــم
ي ـ ـ ـغـ ـ ــادرون لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـت ــم ت ــرك ـه ــم بــا
إحالتهم على القضاء).
ُ
امللفات التي تثار بشأنها التساؤالت
لـ ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـت ــي أع ـطــت
إش ـ ـ ــارات ب ـشــأن ـهــا م ـنــذ ت ـع ـيــن عــون
مــدع ـيــة عــامــة ف ــي ب ـع ـبــدا ،ب ــل يـجــري
التداول أيضًا بملفات وأحكام نظرت
فيها وأصدرتها عندما كانت رئيسة
ملـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ف ــي ال ـب ـقــاع .على
سبيل املـثــال ،قضية املــوقــوف محمد
م .ق .ال ــذي صــدر بحقه حـكــم غيابي
تزوير عقد بيع
في  ٢٠١٧/١/١٢بجرم ُ
ووكــالــة بيع رسـمـيــة ،وأل ـقــي القبض
ع ـل ـيــه ب ـت ــاري ــخ  ٢٠١٧/٢/٢١ف ـقــررت
ع ــون إخ ــاء سبيله بـعــد ع ـشــرة أيــام
م ــن تــوق ـي ـفــه ،ب ـك ـفــالــة ق ــدره ــا سبعة
ماليني لـيــرة .فــي هــذا امللف انقسمت
اآلراء .عــرضــت «األخ ـبــار» املـلــف على
محامني وقضاة للوقوف على رأيهم.

ّ
وفيما أكد محامون وقضاة استحالة
إخـ ــاء سـبـيــل م ـح ـكــوم بـجـنــايــة بعد
قاض
عشرة أيــام على ّتوقيفه ،ذهــب
ٍ
آخ ــر إل ــى ال ـقــول إن ــه يمكنها إخ ــاؤه
إذا ث ـب ـتــت ل ـه ــا بـ ــراء تـ ــه ،ل ـك ـنــه س ــأل:
ُ
ً
مل ــاذا لــم ت ـبـ ّـرئــه إن ك ــان ق ـ ّـدم دل ـيــا ال
ي ــرق ــى إلـ ـي ــه الـ ـش ــك ف ــي م ـظ ـلــوم ـي ـتــه؟
أم ـ ــا املـ ـح ــام ــون والـ ـقـ ـض ــاة اآلخـ ـ ــرون
فــأكــدوا ّأن مــا فعلته ال ّ
يعد مخالفة.
والالفت في القضية أن املحكمة التي
كــانــت تــرأسـهــا ع ــون ،عـ ّـيـنــت الجلسة
وسـ ـي ــق املـ ــوقـ ــوف إل ـ ــى االسـ ـتـ ـج ــواب
ُ
العامة ثم
وعـ ِـرض امللف على النيابة
ُ
ُ
ًّ
ّ
استجوب وقــدم سجل عدليًا وأخلي
سـبـيـلــه ف ــي ي ــوم واحـ ـ ــد ،رغ ــم وج ــود
ـدع ش ـخ ـص ــي ض ـ ــده مـ ــن أص ـح ــاب
مــ ٍ
العقارات التي جرى تزوير مستندات
ّ
املحصلة ،تعود للقاضي
لبيعها .في
ّ
سلطة التقدير ،لكن عندما يتخذ هذا
ال ـقــاضــي قـ ــرارًا خ ــارج ــا ع ــن امل ــأل ــوف،

ّ
يتهمها زمالء
لها بمحاباة التيار
الوطني الحر وعدم رد
ّ
أي طلب لمسؤوليه

ُيـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل ج ـ ــائـ ـ ـزًا .غـ ـي ــر أن
مصادر قضائية ّ
مقربة من القاضية
عون ترد بأنه ربما أخطأت القاضية
فــي تـقــديــرهــا بــإخــاء سـبـيـلــه ،لكنها
ت ــؤك ــد أن ـه ــا أخـ ــذت ف ــي االع ـت ـب ــار أنــه
طبيب وأنــه وقــع فــي الخطأ مــن دون
دراية أو تقدير للعواقب ،لذلك ارتأت
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى ت ــرك ــه ،م ـش ـيــرة ال ــى أن
املوقوف املخلى سبيله لم يتوقف عن
حضور جلسات املحاكمة الى اليوم.
رغ ــم ك ــل م ــا ت ـق ـ ّـدم ،وف ــي ظ ــل ع ــدد من
ُ
امل ـل ـف ــات ال ـت ــي تـ ـت ــداول ب ــن املــوظـفــن
ّ
والـقـضــاة واملـحــاّمــن ،الــذيــن يتهمون
القاضية عون بأنها «مرتكبة كغيرها
ّ
من القضاة» أيضًا ،إال أن النائب العام
ُ
ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان تـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى كــونـهــا
سـتـمـضــي ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ف ــي عملية
ـب إل ــى
ت ـن ـظ ـيــف الـ ـقـ ـض ــاء ،أو س ـت ــذه ـ ُ
املنزل .وفي معظم امللفات التي ذ ِكرت
اعــاهّ ،
تقدم عــون شرحًا وافيًا عن كل
حادثة لزمالئها الذين يسألونها .تقرّ
أحـيــانــا بــأنـهــا «رب ـم ــا» لــم يـكــن يجدر
ب ـهــا إخـ ـ ّـاء سـبـيــل أح ــده ــم لـسـبــب أو
ّ
تتحدث عــن اقتناع لدى
آلخــر ،لكنها
القاضي يأخذها في االعتبار عندما
ّ
يتخذ قراره أو ُيصدر ُحكمه أو ُيعطي
إشــارتــه بترك مشتبه فيه أو توقيفه.
مــا ت ـقـ ّـدم أوج ــد انـقـســامــا بــن القضاة
بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،ل ـك ـن ــه ي ـض ـي ــف املـ ــزيـ ــد مــن
«الجلبة» حول شخصية قاضية «غير
ع ــادي ــة» ،ت ـقــود ال ـيــوم مـعــركــة طاحنة
في «العدلية» ،وتؤكد ُ أنها ال تأبه إن
بقيت في منصبها أو أقيلت منه.

