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ترتفع نسبة الجريمة في لبنان، في ظل أزمات متنوعة يعانيها الجسد القضائي، من بينها بطء المسار القضائي الذي 
يطيل أمد التوقيف ويُعّقد كل اإلجراءات باإلضافة إلى التدخالت السياسية، ما يشجع الجناة، وفق ما يوثقه التحقيق

العدالة البطيئة ال تردع الجناة

القضاء 
اللبناني

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

لــــــم ُيـــــــفـــــــارق الــــــحــــــزن مـــــنـــــزل أهــــل 
يعقوب،  روال  اللبنانية  املــواطــنــة 
عام  يوليو/تموز  في  مقتلها  منذ 
2013، وتزايد األمر عقب قرار قاضي التحقيق 
تهم بعد انقضاء ُمهلة 

ُ
إخالء سبيل زوجها امل

تجديدها  تــم  أشهر   6( االحتياطي  التوقيف 
مرة واحدة بحسب القانون( إذ وصفت والدة 
ــأن »الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي  الــضــحــيــة مـــا جــــرى بــ
قتلها مرة ثانية«، بعد أن ترافق القرار مع ما 
اعتبرته العائلة مؤشرات على وجود تدخالت 
سياسية في امللف، في ظل قرار إخالء سبيل 

املتهم دون دفع كفالة مالية.
وتـــعـــد حـــادثـــة قــتــل يــعــقــوب واحــــــدة مـــن بني 
في   ،2017 عــام  ارتكابها  تــم  قتل  170 جريمة 
قــتــل وقـــعـــت عــــام 2016  مــقــابــل 149 جــريــمــة 
وفــــق إحــــصــــاءات نــشــرتــهــا شـــركـــة »الـــدولـــيـــة 
فبراير/شباط  مــن  الــتــاســع  فــي  للمعلومات« 

الجاري.
وفـــي مــفــارقــة قــاتــلــة، حــجــزت الــنــســاء »كــوتــا« 
رتكبة في 

ُ
امل وازنــة في عــداد ضحايا الجرائم 

تحدثة باسم جمعية »كفى« 
ُ
لبنان، وتشير امل

ملناهضة العنف ضــد املـــرأة ديــاال حــيــدر، إلى 
عــام 2017، وسجل  تلن خــالل 

ُ
ق أن »17 سيدة 

الشهران األوالن من عام 2018 مقتل 8 سيدات«. 
»العربي الجديد« أن »ُمحاكمة  وأكدت حيدر لـ
بــبــطء شــديــد، واســتــمــرار ُمحاكمتهم  الــقــتــلــة 
أن ُيشكل رادعــا  ُيمكن  بعد إخــالء سبيلهم ال 
ــشــيــر 

ُ
لــغــيــرهــم عـــن ارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم«. كــمــا ت

حـــيـــدر، ومــــن خــــالل الــقــضــايــا الـــتـــي تتابعها 
تهمني لــالســتــفــادة من 

ُ
»كــفــى«، إلــى »ســعــي امل

خــالل  مــن  إلــيــهــا  يتسللون  تخفيفية  أســبــاب 
بعض املواد القانونية التي نسعى لتعديلها 
بهدف تحقيق حماية أكبر للنساء ورادع أكبر 

ضد االعتداءات عليهن«. 

المرتبة 40
حل لبنان في املرتبة 40 من أصــل 115 دولــة، 
ــيـــاس إمــكــانــيــة  ــــو مـــســـتـــوى مــبــنــي عـــلـــى قـ وهـ
املــواطــنــني واملقيمني ألنـــواع مختلفة  تــعــرض 
الجنائية، بحسب موقع »مؤشر  الجرائم  من 

ــعـــوامـــل.  ويــصــف مــرجــع قــضــائــي لبناني  الـ
»املـــجـــزرة  ــع الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي بــــ ــ كــبــيــر واقــ
الـــتـــي ال يــمــكــن مــعــهــا بـــنـــاء بــلــد ديــمــقــراطــي 
أمــام قضاء  يحترم حقوق املواطن في املثول 
عــادل ونــزيــه وشــفــاف«. ويــقــول املــصــدر الــذي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« دون  ــتـــحـــدث لــــ ـــل الـ

ّ
فـــض

شخصية  ألســبــاب  هويته  بكامل  التصريح 
إن »الــقــضــاة فــي لــبــنــان تـــعـــّودوا عــلــى الكسل 
بــســبــب غــيــاب الــرقــابــة واملــحــاســبــة، وبسبب 
الــعــام إلــى ثقافة بــدل أن يكون  تــحــّول العفو 
اســتــثــنــاء«. ويــؤكــد املــرجــع القضائي أن هذه 
الــعــنــاويــن الــعــامــة تــــؤدي إلــــى »ضــــرب كــامــل 
واللوجستية  القانونية  التقاضي  إجــــراءات 
وتـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـات بــشــكــل ُمـــتـــكـــرر وتـــأخـــر 
شاملة  »مراجعة  لـ ويدعو  املوقوفني«،  ســوق 
لقانون العقوبات ولهيكلية الجسم القضائي 
ملــعــالــجــة هــــذه الـــظـــاهـــرة الــتــي بــاتــت ُمــالزمــة 

لعمل املحاكم«. 
»املــفــكــرة  وهـــو مـــا يـــؤكـــده املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
ــيـــة الــــذي  الـــقـــانـــونـــيـــة« املـــحـــامـــي نـــــــزار صـــاغـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أســبــاب الــتــأخــر  ُيــفــّصــل لـــ
في إصــدار األحكام. وهي أسباب  تتنوع بني 
إلى  والشغور  املوازنة  تشمل  بنيوية  مشاكل 
الــتــدخــالت الــســيــاســيــة واملــشــاكــل اإلجــرائــيــة. 
ويقول صاغية إن »كل ما يتعلق ببطء العمل 
الــقــضــائــي نـــاتـــج عـــن غـــيـــاب حــقــيــقــي آللــيــات 
التقييم واملحاسبة داخل القضاء، وهو أمر ال 
يمكن فصله عن مشاكل استقاللية القضاء«. 
ــود إلـــــى »هـــيـــئـــة الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي«  ــعــ وتــ
سلطة التقييم واملحاسبة ألداء القضاة، وهي 
وواقــع  الطائفي  الواقع  بسبب  ة 

ّ
ُمعطل عملية 

كما  القضاء.  عمل  فــي  السياسية  الــتــداخــالت 
ــــدار األحــكــام  يــعــزو صــاغــيــة الــتــأخــيــر فـــي إصـ
إلى »سوء تنظيم الجهاز القضائي وهو أمر 

تتحمله وزارة العدل«. 

موازنة القضاء
القضائية  السلطة  في  البنوية  األزمــات  تبرز 
املــوازنــة  هــو  األول  مستويني:  على  اللبنانية 
للقضاء  الحكومة  خصصها 

ُ
ت التي  الضئيلة 

وبــلــغــت 0.38 فـــي املــئــة مـــن إجــمــالــي املـــوازنـــة 
عام  أميركي،  دوالر  مليار   15 البالغة  العامة 
2017. وُيـــقـــارن صــاغــيــة فـــي هـــذا املـــجـــال بني 
املحكمة  لتمويل  لبنان  يدفعها  التي  الحصة 
ــة الـــخـــاصـــة بــجــريــمــة اغـــتـــيـــال رئــيــس  ــيـ الـــدولـ
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي األســـبـــق رفــيــق الــحــريــري، 
الــتــي تــبــلــغ حـــوالـــي 30 مــلــيــون يــــورو سنويا 
)حـــوالـــي 36 مــلــيــون دوالر ســـنـــويـــا(  »وهـــي 
ُمخصصة لقضية واحدة فقط«، وبني موازنة 
غطي 

ُ
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي »الــتــي ُيــفــتــرض أن ت

حاكمات سنويا« . كما ُيعاني القضاء 
ُ
آالف امل

الــلــبــنــانــي، بــحــســب »املــفــكــرة الــقــانــونــيــة«، من 
»شــغــور حــوالــي 35 فــي املــئــة مــن الــوظــائــف«، 
وهــو ما يــؤدي إلــى ازديــاد أعــداد امللفات عند 

كل قاض.
وهــي مــؤشــرات يــرى صاغية أنها »تدفع إلى 
الشك بأولويات السلطات اللبنانية ونظرتها 
إلى السلطة القضائية«. كما ُيعاني املوقوفون 
ر ســوقــهــم إلـــى املحاكمات 

ّ
فــي لــبــنــان مــن تــعــذ

ــيــــان، وقــــد رصــــدت »املــفــكــرة«  فـــي بــعــض األحــ
ر سوقهم 

ّ
تــعــذ الــذيــن  ارتــفــاع نسبة املوقوفني 

إلــــى جــلــســاتــهــم إلــــى 78 فـــي املـــئـــة بـــني عــامــي 
2011 و2012. ويرى صاغية أن هذا التفصيل 

اإلجرائي )عملية نقل املوقوف من السجن أو 
النظارة إلى املحكمة(، يؤشر عادة إلى »وجود 
قــرار سياسي بتعليق البت في القضايا، ألن 
الــكــثــيــر مـــن املــلــفــات الــقــابــلــة لــلــتــســويــة ضمن 
أو صفقات تبادل   

ً
الــعــام مثال للعفو  مــشــروع 

تصبح أكثر مرونة وأكثر قابلية للتنفيذ في 
حال كان املوقوف مسجونا دون حكم صادر 

بحقه«. 

إطالة أمد المحاكمات
»قــدر  ــحــاكــمــات بـــ

ُ
فـــي مــحــاولــة إلطـــالـــة أمـــد امل

الدفاع  ُمحامو  يلجأ  ستطاع«، 
ُ
امل أو  الحاجة 

إلــــى تــقــديــم »الــــدفــــوع الــشــكــلــيــة، واســـتـــنـــزاف 
ــوكــل عن حضور 

ُ
امل لتغّيب  القانونية  األعـــذار 

الجلسات، قبل اللجوء إلى املادة 108 من قانون 
املحاكمات الجزائية وفق ما شرحه املحامي، 
وتـــنـــص املــــــادة كــمــا يـــقـــول املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
تهم 

ُ
»املفكرة القانونية« على »إخالء سبيل امل لـ

جدد مرة 
ُ
بعد توقيفه احتياطيا ملدة 6 أشهر ت

الــقــضــاء اللبناني  فـــقـــط«. ويــســتــثــنــي  ــــدة  واحـ
جرائم االتجار بالبشر والقتل العمد واإلرهاب 
مـــن إخــــالء الــســبــيــل. وتــبــقــى مـــروحـــة واســعــة 
)فــي حال  القتل  الجنائية ومنها  الجرائم  من 
أثبت الــدفــاع أنــه لــم يكن عــمــدًا(، تحت سلطة 
املادة 108 التي يلجأ إليها النافذون ملحاولة 
حاكمة 

ُ
اإلفـــالت مــن السجن مــع إطــالــة وقــت امل

السنوات  وحملت  صاغية.  بحسب  لسنوات، 
القليلة املاضية نماذج على نجاح هذا املسار 
تهمني في جرائم 

ُ
في إخــالء سبيل عدد من امل

ر إصــدار األحكام في 
ّ

هزت الــرأي العام، وتأخ
املــواطــن، جــورج  قتل  ــرى، كقضية  خــ

ُ
أ قضايا 

الريف، الــذي تأخر صــدور حكم اإلعــدام بحق 
قاتله، طارق اليتيم، طوال عامني رغم توثيق 
عملية الطعن حتى املوت عبر هواتف عشرات 
كبت 

ُ
املواطنني الذين تابعوا الجريمة التي ارت

في وضح النهار بالشارع.
ظهر أرقــام دراســة أعدها مكتب وزيــر العدل 

ُ
ت

 -  2008( نــجــار،  إبــراهــم  البروفيسور  األســبــق 
2011(، واطلع عليها »العربي الجديد« أن 63 
في املئة من نزالء سجن رومية املركزي )أكبر 
ســجــن فــي لــبــنــان( فــي الــشــهــر الـــرابـــع مــن عــام 
2011 كانوا موقوفني بموجب مذكرة توقيف، 
مــقــابــل 37 فــي املــئــة مــن املــحــكــومــني بُمختلف 

األحكام. 
وحــاول »العربي الجديد« التواصل مع وزير 
العدل الحالي سليم جريصاتي، للوقوف معه 
على أسباب هذه الظاهرة ولكن األخير اعتذر 
عن التصريح في الوقت الحالي، فيما أفادت 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي »العربي 
املحاكمة  قيد  املوقوفني  نسبة  بــأن  الجديد«، 
في السجون اللبنانية تصل إلى 75 في املئة 
من إجمالي املسجونني البالغ 6489، وبحسب 
أرقام املديرية فإن عدد املوقوفني قيد املحاكمة 
بــلــغ حــتــى 12 فــبــرايــر/شــبــاط 4833 مــوقــوفــا، 
مــقــابــل 1656 مــحــكــومــا فــقــط. كــمــا يــبــلــغ عــدد 
املخافر  نــظــارات  فــي  التحقيق  قيد  املوقوفني 
)أقسام الشرطة( 2500 شخص موزعني في كل 
املناطق حتى 12 فبراير/شباط املاضي، األمر 
الــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف  قــانــونــيــني وحــقــوقــيــني 
القضائي وانتشار  النظام  يــؤدي بــطء  أن  من 
املحسوبيات والوساطات إلى تجريد العدالة 
حتى  للُمتهمني  حماية  وتــقــديــم  معناها  مــن 

ولو كانوا ُمذنبني.

الجريمة العاملي« للعام 2018.   
ويبدأ مسار التقاضي في لبنان مع الضابطة 
الــعــدلــيــة الــتــي تــبــاشــر اإلجـــــراءات األولــيــة من 
للشهود،  واالستماع  التحقيق  إلــى  التوقيف 
ــدعــى عليه 

ُ
امل ثم ادعــاء النيابة العامة وإحــال 

إلـــــى دائــــــــرة قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــــــذي يــجــري 
التحقيقات الالزمة ويصدر قراره الظني بعد 
بــاألســاس،  الــعــامــة مطالعتها  الــنــيــابــة  إبــــداء 
»العربي الجديد« محام فضل  وهو ما شرحه لـ
حامني 

ُ
امل نقابة  منع  بسبب  اســمــه  نشر  عــدم 

أعضاءها عن التصريح لوسائل اإلعالم، بعد 
حاكمات إلى ملفات رأي عام. 

ُ
تحول عدد من امل

تنظر  االتهامية  »الهيئة  أن  املحامي  وُيكمل 
حيله في حال كان ُمجرد 

ُ
في الفعل الجرمي وت

جــنــحــة إلـــى الــقــاضــي املــنــفــرد الــجــزائــي، وفــي 
االتهام  حال كان جناية يتم تحرير مضبطة 
ــتــهــم إلـــى محكمة الــجــنــايــات، وفــي 

ُ
وإحــالــة امل

تكميلي«.  تحقيق  إجـــراء  يتم  ُمعينة  حـــاالت 
تهم 

ُ
امل الجنايات يتم استجواب  وفي محكمة 

وســـمـــاع الــشــهــود فـــي حــــاالت ُمــعــنــيــة وكــذلــك 
ــن ثــم  ــ ــعــــام ومـ ســـمـــاع إفـــــــادة شـــهـــود الـــحـــق الــ
صدور حكم قضائي، وبحسب املحامي. يقود 
ــتــهــمــني إلـــى محكمة الــجــنــايــات 

ُ
هـــذا الـــقـــرار امل

ذات الدرجة الواحدة، وعادة ما يبدأ التأخير 
فيها حبال  »تطول  التي  التمييز  في محكمة 

القانون« كما يقول املثل اللبناني.

لماذا ترتفع نسبة الجريمة؟
يعزو ضابط فــي قــوى األمــن الــداخــلــي يعمل 
على متابعة الجرائم الجنائية ومنها القتل، 
فــي لبنان »ومــا  الجرائم  ارتــفــاع نسبة  سبب 
يتبعها من مشاكل إجرائية وإدارية تنتج عن 
توقيف عدد كبير من األشخاص في سجون 
ونظارات قوى األمن الداخلي وقصور العدل 
وفــي الــســجــون بانتظار األحــكــام« إلــى »بــطء 
التوقيف  أمـــد  الـــذي يطيل  الــقــضــائــي  املــســار 
ـــد كــــل اإلجــــــــــــراءات«. ويـــتـــوقـــف حــديــث 

ّ
وُيـــعـــق

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، غــيــر املــخــول  الــضــابــط لـــ
ــر صــدور 

ّ
تــأخ بالتصريح، عند حــدود تأكيد 

ــكــــام وال ســيــمــا فـــي املـــلـــفـــات الــجــنــائــيــة،  األحــ
ويــرفــض الــخــوض فــي أســبــاب هــذه الظاهرة 
لكنه ُيلّمح إلى »التدخالت السياسية« كأحد 

0.38% نصيب 
القضاء اللبناني 

من إجمالي 
الموازنة العامة 

في عام 2017

لبنان في المرتبة 
40 لمؤشر الجريمة 

العالمي
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