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تقرير

ال قرار اتهاميًا بعد ضد
سارقي أدوية حرب تموز
ستة أعوام ّمرت على سرقة
أدوية من وزارة الصحة من
دون أن يصدر القرار االتهامي
في القضية بعد .املشتبه
فيهم ال يزالون خارج دائرة
املحاسبة .هنا حيثيات
القرار الظني بانتظار ّ صدور
«االتهامي» ،فيما تبشر مصادر
بأن القاضية ندى دكروب
تنجز امللفات التي بحوزتها
وفق ترتيبها الزمني

رضوان مرتضى
عقب انتهاء ح��رب تموز بشهرين ،أقدم
رئ �ي��س دائ � ��رة ال�ت�ج�ه�ي��ز وال �ت �م��وي��ن في
وزارة الصحة حسن ح .على سرقة أدوية
م ��ن م �س �ت��ودع��ات ال � � � ��وزارة امل �ّخ� ّ�ص �ص��ة
ل�ل�م�س��اع��دات ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ل��ق��اه��ا إب��ان
ال� �ع ��دوان االس��رائ �ي �ل��ي .ول�ل�ت�ع�م�ي��ة على
فعلتهّ ،
زور أذون� ��ات تسلم األدوي� ��ة في
امل� �س� �ت ��ودع ��ات ،ب ��االش� �ت ��راك م ��ع ك ��ل م��ن
عيسى ف .وسمير ك .فيما أق��دم وسيم
ح .على تصريف األدوية املختلسة.
وع� �ي� �س ��ى م� ��وظ� ��ف س� ��اب� ��ق ف � ��ي وزارة
ال�ص�ح��ة ،ع�م��ل ب�ع��د ت�ق��اع��ده ف��ي ت�ج��ارة
امل �س �ت �ل��زم��ات ال �ط �ب �ي��ة .وب �ح �ك��م ع�لاق�ت��ه
بحسن ،تمكن من أن يصبح أحد ّ
مزودي
ال � � ��وزارة ب�ب�ع��ض امل �س �ت �ل��زم��ات ك��ال�ق�ط��ن
وال� �ش ��اش واإلب � ��ر وأف �ل��ام األش� �ع ��ة على
أس��اس االل�ت��زام ب��ال�ف��ات��ورة ،لقاء عمولة
ل �ح �س��ن ت� � ��راوح ب�ي�ن خ �م �س��ة وس �ت��ة في
املئة .وتطورت عالقة العمل بني الرجلني
إث ��ر ال� �ع ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى ل�ب�ن��ان،
وم��ا أعقبه م��ن تدمير وتهجير وتدفق
ُل�ل�م�س��اع��دات ال�ط�ب�ي��ة .وف��ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة،
أنيطت باملدعى عليه حسن ح .صالحية
واسعة تتمثل في اإلشراف على استالم
امل� �س ��اع ��دات ال�ع�ي�ن�ي��ة وت��وزي �ع �ه��ا ،عبر

الهيئة العليا لإلغاثة ،على املستشفيات
واملؤسسات واملحتاجني.
وس � �ع� ��ى ح � �س� ��ن ،ف� ��ي س � �ي� ��اق اخ� �ت� �ي ��اره
ل �ل �م �س��اع��دي��ن ،إل � ��ى ت �ع �ي�ين ع �ي �س��ى ف.
م �ن��دوب��ًا ل � �ل� ��وزارة ل� ��دى ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
لإلغاثة .ونتيجة الوجود الدائم لألخير
ف��ي مستودعات ال ��وزارة ف��ي الكرنتينا،
أص� �ب ��ح ل� ��ه دور م � �ح� ��وري ف� ��ي اس �ت�ل�ام
امل �س��اع��دات وف ��رزه ��ا وت��وزي �ع �ه��ا ضمن
امل �س �ت��ودع��ات ،ب��إش��راف ح�س��ن ح .ال��ذي
كان يقصد هذه املستودعات على نحو
ش �ب��ه ي ��وم ��ي ،ث ��م ي� �ع ��ود إل� ��ى ع �م �ل��ه ف��ي
وظيفته .وقد ّ
تنبه الرجالن في املراحل
األولى الستالم املساعدات إلى الفوضى
ال �س ��ائ ��دة ،ف��راودت �ه �م��ا ف �ك��رة ال�ت�ص��رف
ب�ب�ع��ض ال�ك�م�ي��ات م��ن ب�ع��ض األص �ن��اف
ب � �ع� ��دم إدخ� ��ال � �ه� ��ا ف � ��ي ق � �ي� ��ود ع �م �ل �ي��ات
التسليم ،وأح�ي��ان��ًا عبر زي��ادة الكميات
ف��ي أذون ��ات التسليم وإخ ��راج الفائض
من هذه الكميات.
سارت الخطة على ما يرام ،إال ّأن مسألة
تسويق الكميات املختلسة مثلت لهما
ع ��ائ� �ق ��ًا .ع � ��رض ع �ي �س��ى ف .األم� � ��ر ع�ل��ى
ص��دي �ق��ه امل ��دع ��ى ع �ل �ي��ه س �م �ي��ر ك .ال ��ذي
يعمل في تسويق األدوية واملستلزمات
الطبية كمندوب مبيعات ،فأبدى األخير
استعداده لتسويق الكميات املختلسة.

املنية ــ الضنية :قضاء أعرج وقائمقامية ُم ّ
قسمة
عبد الكافي الصمد
يكاد قضاء املنية ــــ الضنية يكون نسيج
وح��ده ب�ين أقضية ل�ب�ن��ان .فبعد سنوات
طويلة من االنتظارُ ،ولد القضاء مشوهًا
ّ
ق�ب��ل  18ع��ام��ًا ،وم��ع ب�ل��وغ��ه س��ن النضج،
انطلق «إداريًا» انطالقة متعثرة ،ما طرح
تساؤالت عن مستقبله.
في  12كانون الثاني املاضي ،ك��ان اليوم
األول ال ��ذي ي� ��داوم ف�ي��ه م��وظ�ف��و امل�ح��اك��م
امل��دن �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ض �ن �ي��ة ف ��ي مبنى
ال �ق��ائ �م �ق��ام �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ب �ع��د ان�ت�ق��ال�ه��م
إليها م��ن شقة صغيرة مستأجرة ،على
أن تتبعهم معظم ال��دوائ��ر وامل��ؤس�س��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ب�ع��د ت �ش� ّ�رد ط��وي��ل ب�ين شقة
هناك.
هنا ،ومبنى آخر مستأجر
ّ
ه � ��ذه «ال �ن �ق �ل��ة ال �ن ��وع �ي ��ة» ت� ��أخ� ��رت ع��ن
م��وع��ده��ا ن �ح��و  16ع ��ام ��ًا ،م �ن��ذ إن �ش��اء
القضاء عام  ،1993نتيجة خالفات أبقت
القضاء ُمعلقًا ب�لا آلية تنفيذية .فمنذ
اس �ت �ق�ل�ال ل �ب �ن��ان ،ك ��ان ال �ق �ض��اء ملحقًا
بمدينة طرابلس ،وكانت بلداته وق��راه
ال �ـ  48بمثابة ح��دي�ق��ة خلفية لعاصمة
ال �ش �م��ال ،وام � �ت ��دادًا ط�ب�ي�ع�ي��ًا وس�ك��ان�ي��ًا
لها .وخالل االنتخابات النيابية األولى
�ال ،ك ��ان ��ت ب �ل ��دات
ال� �ت ��ي ت �ل ��ت االس � �ت � �ق �ل ّ
ه��ذا ال�ق�ض��اء وق ��راه ت�م��ث��ل م��ع طرابلس
دائ� ��رة ان�ت�خ��اب�ي��ة واح � ��دة ،ق�ب��ل فصلها
في الخمسينيات ليطلق عليها «دائرة
ق � �ض� ��اء ط � ��راب � �ل � ��س» ،أو «ق� � � ��رى ق �ض��اء
طرابلس» ،فيما أبقي على املدينة اسم
«دائرة طرابلس».
ب �ق��ي ال �ق �ض��اء ض��ائ �ع��ًا ب�ي�ن اس�ت�ق�لال�ي�ت��ه
اإلدارية ،وإلحاقه بطرابلس؛ إذ ال قائمقام
يرعى شؤونه (حتى ال�ي��وم) ،بل يخضع
لسلطة محافظ ال�ش�م��ال م�ب��اش��رة .وبعد
انتهاء الحرب األهلية ،ع��اد الحديث عن
ف �ك��رة إن� �ش ��اء ق �ض��اء إداري م�س�ت�ق��ل عن
ط ��راب �ل ��س ،وخ �ص��وص��ًا ب �ع��د ان �ت �خ��اب��ات
.1992
في عام ُ 1993ولد قضاء املنية ــــ الضنية
رس �م �ي��ًا ،ل �ك��ن ه ��ذه ال� � ��والدة أس �ه �م��ت في

ً
ت��أزي��م األم� ��ور ب ��دال م��ن ح�ل�ه��ا ،وأض��اف��ت
مشاكل جديدة من دون أن تحل السابقة.
املشكلة األول��ى شكلية وتتعلق باالسم.
ف��ال �ق �ض��اء ك ��ان ُي �ع��رف ب��اس��م ال�ض�ن�ي��ة ــــ
املنية ،وهما املنطقتان اللتان يضمهما
ً
ج ��ردًا وس ��اح�ل�ا ،وك��ان��ت ال�ض�ن�ي��ة تتقدم
على املنية ترتيبًا ،لكونها األكبر مساحة
( 80في املئة من مساحة القضاء) وسكانًا
(نحو  62في امل�ئ��ة) .إخ��راج القضاء بهذا
النحو أحدث شرخًا بني املنطقتني ،أسهم
فيه الخلل ال��ذي تركته انتخابات 1992
ال�ن�ي��اب�ي��ة؛ إذ م�ن��ذ ع��ام  1960ع�ن��دم��ا ُرف��ع
تمثيل القضاء م��ن نائب إل��ى اث�ن�ين ،كان
ّ
ُي � ��وزع ه ��ذا ال�ت�م�ث�ي��ل ُع��رف��ًا ب�ي�ن ال�س��اح��ل
والجرد ،باستثناء عام  1968عندما فاز
مرشحان من الجرد.
عشية انتخابات  1992ك��ان��ت التوقعات
تشير إلى أن النائب الثالث الذي أضيف

إلى القضاء سيكون من نصيب الضنية؛
ألنها األكبر ،لكن تدخالت سورية حينها
ّأدت إل� ��ى ج �ع��ل امل �ن �ي��ة ت �ت �م �ث��ل ب�ن��ائ�ب�ين
(صالح الخير ومحمود طبو) والضنية
بنائب واح��د (أسعد ه��رم��وش) ،ما جعل
األرجحية لنائبي املنية في والدة القضاء
بهذا النحو.
ول�ح��ظ م��رس��وم إن�ش��اء ال�ق�ض��اء إشكالية
أخ� � ��رى ،ت �م �ث �ل��ت ف ��ي ج �ع��ل م �ق ��ره م��وزع��ًا
مناصفة ملدة ستة أشهر بني بلدتي سير
ص �ي �ف��ًا ،وامل �ن �ي��ة ش� �ت � ً
�اء! وإث� ��ر ان�ت�خ��اب��ات
 ،1996ومع عودة توازن التمثيل النيابي
إل��ى القضاء ،بفوز جهاد الصمد وأحمد
ف�ت�ف��ت م��ن ال �ض �ن �ي��ة ،وص��ال��ح ال �خ �ي��ر من
امل �ن �ي��ة ،ع ��اد ال �ن �ق��اش ف��ي امل ��وض ��وع ،لكن
ت �م� ّ�س��ك ف �ت �ف��ت وال �خ �ي��ر ب��إب �ق��اء م��رس��وم
القضاء كما هو ألسباب انتخابية تتعلق
بعدم رغبتهما في نقل مقر القائمقامية
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مرسوم إنشاء القضاء
جعل مقره موزعًا
مناصفة بين بلدتي سير
شتاء
صيفًا والمنية ً

م��ن مسقط رأسيهما ،سير واملنيةّ ،
طير
اقتراح الصمد باالستعاضة عن ّ
املقرين
ّ
بمقر واحد يتوسط القضاء جغرافيًا (في
عزقي أو كفرشالن أو كفرحبو).
في السنوات التالية ،بقي النقاش بشأن
ال�ق�ض��اء ال��ول�ي��د وال�ق��ائ�م�ق��ام�ي��ة ال�ج��دي��دة
ي � � ��دور ف� ��ي ح �ل �ق��ة م� �ف ��رغ ��ة .ف�ل��ا م ��رس ��وم

إنشائه طبق ،وال االعتراضات عليه ّأدت
إل� ��ى إدخ� � ��ال ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى م �ض �م��ون��ه،
فيما ب��دأ تشييد مبنى للقائمقامية في
محلة ع��رم��ان ال��واق�ع��ة ب�ين ب�ل��دت��ي املنية
ودي��ر عمار ف��ي املنية ،لكنه بقي شاغرًا؛
ألن مبنى قائمقامية الضنية كان ال يزال
على ال ��ورق ،إذ إن ب��دء العمل ف��ي إح��دى
ال �ق��ائ �م �ق��ام �ي �ت�ين دون األخ � � ��رى ل ��م ي�ك��ن
ً
مقبوال.
ّ
ولحل ه��ذه املشكلةّ ،
تبرع الرئيس سعد
ال �ح��ري��ري ب�ق�ط�ع��ة أرض ف ��ي ب �ل��دة سير
م�ق�رًا لقائمقامية الضنية ،م��ا أس�ه��م في
ب��دء تشييدها الح �ق��ًا .ه�ن��ا ب ��دأت روائ��ح
امل�ح�س��وب�ي��ات وال �ف �س��اد ت�ظ�ه��ر ،م��ا ف� ّ�وت
املنطقة فرصة تشييد مبنى عصري.
على ُ
فاملبنى ش ّيد بطريقة ال تلتزم املواصفات
املطلوبة .كذلك ،بقيت مساحة من العقار
بال استثمار؛ ألنها تجاور فندقًا يملكه
شخص مقرب من فتفت ،كان يسعى إلى
جعلها موقفًا للسيارات ،ما جعل مساحة
ّ
و«زم»
ال�ب�ن��اء تتقلص ،ف�ض��اق��ت ال �غ��رف،
موقف ال�س�ي��ارات التابع للمبنى بمقدار
النصف تقريبًا.
ال �ج��دل العقيم ل��م ي�ت��وق��ف ه�ن��ا .ف�ق��د ك��ان
مستغربًا اس�ت�خ��دام مقري القائمقامية،
من دون تعيني قائمقام للقضاء ،أو شرح
آل�ي��ة عمله صيفًا وش �ت� ً
�اء ،أو كيفية نقل
امللفات وقسم م��ن املوظفني أو كلهم بني
امل��رك��زي��ن .ي �ض��اف إل ��ى ذل ��ك أن م��واط�ن��ي
املنطقتني ،اللتني ال تربطهما سوى طريق
ّ
سيتكبدون
فرعية ضيقة مليئة بالحفر،
ً
أعباء ووقتًا إضافيني،
لالنتقال بينهما
بسبب ُبعد املسافة.
ه � � ��ذا ال � ��وض � ��ع ج� �ع ��ل م� �ع� �ظ ��م امل ��راق� �ب�ي�ن
يستنتجون أن أه��ال��ي ال�ض�ن�ي��ة وامل�ن�ي��ة
أم� ��ام خ �ي��اري��ن :إم ��ا ال �ق �ب��ول وال�ت �ع��اي��ش
م��ع ق �ض��اء أع ��رج وق��ائ�م�ق��ام�ي��ة ُم�ق� ّ�س�م��ة؛
وإم � ��ا أن ي �ك��ون ك ��ل م ��ا ي�ح�ص��ل ت�م�ه�ي�دًا
ل�ت�ق�س�ي��م ال �ق �ض��اء إداري � � � ��ًا ،ب �ع��د س��اب�ق��ة
فصله انتخابيًا في دورة عام  ،2000وهو
م��ا ي �ج��ري تطبيقه عمليًا وس ��ط صمت
غالبية الفرقاء.

