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اخبار القضاء واالمن
عرض بعض
األشخاص
كميات من
األدوية
املقدمة
كـ «مساعدات
للدولة» للبيع
(أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

اكتملت عناصر الخطة ،فتم فرز كميات
من صناديق دواء  zokorعلى ح��دة ،من
دون إدراج� �ه ��ا ف��ي ل��وائ��ح ال �ج��رد ال�ت��ي
يتم استالمها في املستودعات .وتولى
املدعى عليه عيسى ف .نقلها بسيارته
ّ
الخاصة إلى منزل سمير ك .حيث سلمه
عينة منها بغية تصريفها لقاء عمولة
ات �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا ال �ط��رف��ان .وب �ع��دم��ا أفهمه
أن اآلخ� ��ري� ��ن ب �ح��اج��ة إل� ��ى امل� � ��ال ،ب�غ�ي��ة
ّ
دف��ع أت �ع��اب ال�ع�م��ال ،أك ��د عليه ض��رورة
ت�ص��ري�ف�ه��ا م �ق��اب��ل امل � ��ال ،ال اس�ت�ب��دال�ه��ا
ب��أن��واع أخ��رى م��ن األدوي ��ة .قصد سمير
ك .املدعى عليه وسيم ح .وباعه الكمية
ّ
املختلسة وس��ل��م ثمنها للمدعى عليه
عيسى ف .الذي تقاسم الثمن مع حسن
ح .ب �ع��د ح �س��م ع �م��ول��ة س �م �ي��ر ك .وق��د
ت�ك��ررت ه��ذه العمليات م ��رارًا ،وط��اول��ت

الظن بأربعة متهمين
في سرقة مساعدات طبية من
مخازن وزارة الصحة
أصنافًا أخرى من األدوية.
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك ،ت� ��واف� ��رت م �ع �ل��وم��ات
ملفرزة استقصاء بيروت عن قيام بعض
األش �خ��اص ب�ع��رض كميات م��ن األدوي��ة
امل �ق��دم��ة ك �ـ «م �س��اع��دات ل �ل��دول��ة» للبيع
ف� ��ي األس � � � ��واق امل �ح �ل �ي ��ة ،وع� �ل ��ى ب�ع��ض
ال �ص �ي��دل �ي��ات ب��أس �ع��ار دون أس �ع��اره��ا
ال �ف �ع �ل �ي��ة .وع �ل��ى األث � ��ر ،ت�م�ك�ن��ت ال �ق��وى
األمنية من توقيف املدعى عليه سمير
ك .أث �ن��اء ق�ي��ام��ه ب�ب�ي��ع ك�م�ي��ة م��ن أدوي ��ة
صيدلية ح .املدعى
 zokorإل��ى ص��اح��ب ُ
ع�ل�ي��ه وس �ي��م ح .وق ��د ض�ب�ط��ت ب�ح��وزت��ه
كمية من أدوية مختلفة أخرى.
خ�لال التحقيقات ،أف��اد امل��وق��وف سمير
ك .بأنه استلم الكمية م��ن امل��دع��ى عليه

ع� �ي� �س ��ى ،م� �ش� �ي� �رًا إل � ��ى أن � ��ه ك � ��ان ي �ن��وي
ب�ي�ع�ه��ا ب�م�ب�ل��غ  6آالف دوالر أم �ي��رك��ي.
وأق ��ر امل��وق��وف ب ��أن األدوي � ��ة س��رق��ت من
امل �س��اع��دات امل �ق��دم��ة إل ��ى ل �ب �ن��ان إلغ��اث��ة
نازحي ع��دوان تموز ،الفتًا إل��ى أن��ه كان
ب �ص��دد ال�ب�ح��ث ع��ن زب��ائ��ن لتصريفها،
كما كشف أنه استلم من مستودع وزارة
ً
بناء على
الصحة في محلة الكرنتينا،
طلب عيسى ،ثالثني صندوقًا من الفالتر
املخصصة لغسل الكلى ،سعة كل منها
اثنا عشر فلترًا.
وذك��ر أن��ه ك��ان سيبيعها بسعر ثمانية
دوالرات ل�ل�ف�ل�ت��ر ال ��واح ��د .ف ��ي امل �ق��اب��ل،
أك��د املدعى عليه عيسى ت��زوي��ده سمير
ب�ك�م�ي��ات األدوي� ��ة امل�ض�ب��وط��ة ،وه��ي من
ض�م��ن امل �س��اع��دات ال �ع��ائ��دة إل ��ى ال��دول��ة
اللبنانية ،باالتفاق م��ع حسن ح .إال أن
األخير نفى ما ورد على لسان عيسى،
م � �ت� � ّ
�ذرع� ��ًا ب �ص�ل�اح �ي��ات��ه ال� �ت ��ي ت �خ� ّ�ول��ه
التصرف من دون عيسى.
وق ��د ق ��رر ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ب�ي��روت
اع�ت�ب��ار ف�ع��ل امل��دع��ى عليه ح�س��ن ح .من
قبيل الجنايتني املنصوص عليهما في
املادتني  352و 360من قانون العقوبات،
وال�ظ��ن ب��ه بالجنحة امل�ن�ص��وص عليها
بموجب املادتني  359و 363من القانون
نفسه ،كما تقرر اعتبار فعل املدعى عليه
عيسى ف .من قبيل الجناية املنصوص
ع� �ل� �ي� �ه ��ا  220/219/ 352وامل� � � � � ��واد
 220/219/360م��ن ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات،
والظن به بالجنح املنصوص عنها في
امل��واد  220/219/360و 220/219/363
م��ن ق��ان��ون العقوبات .كذلك ق��رر قاضي
ال �ت �ح �ق �ي��ق اع� �ت� �ب ��ار ف �ع��ل امل ��دع ��ي ع�ل�ي��ه
سمير ك .م��ن قبيل الجناية املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل � ��ادة  220/219//360من
ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات ،وال�ظ��ن ب��ه بالجنحة
بموجب املواد  220/219/363من قانون
العقوبات.

القضاء اللبناني :تراجع األصالة لحساب الوكالة
محمد نزال
االس�ت�ث�ن��اءات ب��ات��ت «ت�س�ت��وط��ن» العدلية
أك �ث��ر م��ن ّ
أي زم ��ن م �ض��ى .ي��وم��ًا ب�ع��د آخ��ر
ت �ت��راج��ع «األص� ��ال� ��ة» ل �ص��ال��ح «ال��وك��ال��ة».
ال �ي��وم أص �ب��ح ال �ق��اض��ي أك� ��رم ب�ع��اص�ي��ري
رئيسًا ملجلس القضاء األع�ل��ى ،بالوكالة،
بصفته أع�ل��ى األع �ض��اء درج ��ة ،إث��ر إحالة
القاضي سعيد ميرزا على التقاعد .األخير
ً
لم يكن أصيال أيضًا في ه��ذا املنصب ،بل
ً
وكيال منذ نحو سنتني ،إثر إحالة القاضي
غالب غانم على التقاعد .ه�ك��ذا ،يبدو أن
الحكومة اع�ت��ادت «ال�ن��أي بالنفس» حتى
في التعيينات ،لتظهر السلطة السياسية،
م� ��رة أخ� � ��رى ،أن ال �خ�ل�اف ��ات ب�ي�ن رم ��وزه ��ا
ك �ف �ي �ل��ة ب� �ض ��رب امل ��ؤس � �س ��ات واإلدارات.
ال �ح��دي��ث ال ي � ��دور ه �ن��ا ع ��ن ت �ع �ي�ين م��دي��ر
عام أو موظف ع��ادي ،بل عن رأس سلطة،
ون��ائ��ب ع��ام ف�ي�ه��ا ،ه��ي بحسب ال��دس�ت��ور
«سلطة مستقلة تجاه السلطات األخرى».
يذكر أن القاضي ميرزا كان يجمع بني صفة
مدع عام لدى محكمة التمييز ،باإلصالة،
ٍ
إلى جانب رئاسة مجلس القضاء األعلى
ب��ال��وك��ال��ة .ال �ق��اض��ي ب �ع��اص �ي��ري سيمأل
اليوم فراغ رئاسة املجلس ،أما في النيابة
ال �ع��ام��ة ال�ت�م�ي�ي��زي��ة ،ف ��إن ال �ق��اض��ي سمير
حمود ،بصفته أعلى القضاة درجة فيها،
سيصبح ّ
املدعي العام بالوكالة .علمًا أن
بعاصيري ،ابن مدينة صيدا ،يشغل حاليًا
منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي.
والسؤال الذي أثاره أمس عدد من القضاة
واملتابعني ،هو كيف لبعاصيري أن يبقى
رئيسًا لهيئة التفتيش ،ويكون ،في الوقت

رئاسة بعاصيري
لهيئة التفتيش
تتناقض مع رئاسته
«القضاء األعلى»

ن �ف �س��ه ،رئ �ي �س��ًا مل �ج �ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل��ى
بالوكالة؟ فاملجلس يبت عادة استئنافات
القضايا ال�ص��ادرة عن الهيئة ،وبالتالي،
يصبح لزامًا على الرئيس أن يتنحى في
مثل ه��ذه ال �ح��االت ،وب��ال�ت��ال��ي م��اذا تكون
الفائدة من تكليفه بمنصب رئاسة مجلس
القضاء؟
إل��ى ذل��ك ،ثمة سابقة لم يشهدها القضاء
ً
ق�ب�لا ،تتمثل ف��ي اج�ت�م��اع «م� ّ�راك��ز ال�ق��رار»
في يد قضاة من املسلمني السنة ،ما يؤدي
إلى «كسر التوازن الطائفي الذي قام عليه

مباراة الكتبة
لن تلغى
ج ��زم وزي ��ر ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي ب��أن
م �ب��اراة اخ �ت �ي��ار ال�ك�ت�ب��ة وامل �ب��اش��ري��ن «ل��ن
ت�ل�غ��ى وه ��ذا وع ��د م �ن��ي» .ي��ذك��ر أن نتائج
�ار،
امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ش� ��ارك ف�ي�ه��ا  7500م �ت �ب� ٍ
ص ��درت أخ �ي �رًا وع�ل�ق��ت أس �م��اء الناجحني
ع �ل ��ى أب� � � ��واب وزارة ال � �ع� ��دل .ل� �ك ��ن ،ح�ت��ى
اآلن ،ل��م ي��ؤخ��ذ ال�ن��اج�ح��ون ب�ع��د مل�ب��اش��رة
أعمالهم ،وذلك بسبب «عدم وجود توازن
طائفي بني الناجحني» .يذكر أن مباراتني
سابقتني كانتا قد ألغيتا قبل هذه املباراة،
رغم حاجة القضاء املاسة إلى موظفني ،في
ظل نقص في املالك تصل نسبته إلى ،%80
علمًا أن الحكومة وافقت أخيرًا على ملء
الشواغر بنسبة  %50فقطُ .ي�ش��ار إل��ى أن
أحدًا لم يشك في نزاهة املباراة ،التي شارك
فيها تحضيرًا ومراقبة وتصحيحًا جميع
القضاة املتدرجني ،وعددهم يزيد على ،60
إضافة الى حوالى  100قاض أصيل و300
موظف من وزارتي العدل والتربية.

لبنان» ،بحسب ما يشير قضاة ّومتابعون،
إذ إن القاضي بعاصيري (س��ن��ي) يتربع
ع �ل��ى رأس م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء ،إل ��ى ج��ان��ب
كونه رئيسًا للتفتيش ،فيما يحل القاضي
سمير ح�م��ود (س �ن��ي) ع�ل��ى رأس النيابة
العامة التمييزية ،ويشغل القاضي حاتم
م ��اض ��ي (س� �ن ��ي) رئ ��اس ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملحاكم التمييز ،إض��اف��ة إل��ى امل��دي��ر العام
لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ،وهو
أيضًا مسلم سني .وبالنسبة الى العاملني
في الحقل القضائي ،فإن املواقع املذكورة،
إض � ��اف � ��ة ال � � ��ى رئ � ��اس � ��ة م� �ع� �ه ��د ال � � � ��دروس
القضائية (شغله القاضي سامي منصور
ــــ ش�ي�ع��ي) ،تمثل «م��راك��ز ال�ع�ص��ب» ،وم��ن
يستلمها يكن فعليًا «الحاكم في العدلية».
وي �ث �ي��ر ه ��ذا األم� ��ر ق�ل�ق��ًا ف ��ي أوس � ��اط ع��دد
م��ن القضاة م��ن أب�ن��اء الطائفة املسيحية،
ال��ذي��ن ت�ب��دو خ�س��ارت�ه��م «األف� ��دح ف��ي ه��ذه
امل��رح�ل��ة م��ن ح �ي��اة ال �ق �ض��اء» ،وخ�ص��وص��ًا
ف� ��ي ظ� ��ل االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي ش� �غ ��ور رئ��اس��ة
ُ
مجلس القضاء األعلى ،التي تعد عرفًا من
حصة املوارنة .ومعلوم أن سبب استمرار
الشغور ه��و ال�خ�لاف على م��ن يشغل هذا
امل�ن�ص��ب ب�ين رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان والنائب العماد ميشال عون.
في ظل هذا الواقع ،ليس لدى وزير العدل
شكيب ق��رط�ب��اوي ج��دي��د ليقوله ف��ي ه��ذا
امل��وض��وع ،لكنه يتمنى «أال ينسحب عدم
االتفاق على تعيني رئيس ملجلس القضاء
األع� �ل ��ى ،ع �ل��ى ت�ع�ي�ين امل � ّ�دع ��ي ال �ع ��ام ل��دى
محكمة التمييز» ،متمنيًا «إنجاز التعيني
ف ��ي امل�ن�ص�ب�ين ق��ري �ب��ًا ،وع �م��وم��ًا ل ��ن أب�ق��ى
ساكتًا ّ
عما يحصل».

قلق في أوساط
القضاة المسيحيين
من «الخسارة األفدح
في هذه المرحلة»

توقيف أحد أفراد عصابة سرقة املصارف
قوى األمن الداخلي أحد املشتبه فيهم
أوقف فرع املعلومات في ّ
املسلح على املصارف .نّ
وتبي أن املوقوف ُيدعى
الرئيسيني في السطو
ح .ع ،.اعترف لدى استجوابه باشتراكه مع آخرين بعمليات السطو.
ُ
كذلك ضبط بحوزته سالح استخدمه خالل إحدى عمليات السطو.
وسبق أن نشرت «األخبار» تقري ُرًا ذكرت فيه أن أسماء املشتبه
فيهم هي :محمد ط .وحسن ع( .أوقف) ومحمد ج ،.مشيرة إلى أن
املعلومات األمنية كشفت أن هؤالء استخدموا أموال السرقات لشراء
املخدرات ،الفتة إلى أن القوى األمنية تمكنت من رصدهم لدى أحد
ّ
تجار املخدرات في مخيم برج البراجنة املعروف بـ«الدبدوب».

تقنني كهرباء في عدلية بعبدا
للتيار
يشكو قضاة في قصر عدل بعبدا االنقطاع املتكرر ً
الكهربائي في مكاتبهم ،ما يعرقل إنجاز األعمال ،فضال عن
تبرمهم من توقف املكيفات في ظل الحر الشديد .وفوجئ بعض
القضاة بأن الكهرباء أثناء انقطاعها تكون موجودة في مكاتب
قضاة آخرين .ورغم الشكاوى املتكررة من القضاة واملوظفني ،لم
ُ
تحل مشكلة التقنني بعد.
في موازاة ذلك ،اشتكى أحد املواطنني من أنه ذهب إلى العدلية
في بيروت لدفع قيمة محضر ضبط املخالفة ،بعدما حجزت
دراجته النارية ملخالفة عادية ارتكبها .وبقي من التاسعة صباحًا
حتى الواحدة ظهرًا ،ينتظر أن تثبت الكهرباء لدى املوظف خلف
الكومبيوتر ،إذ كان ثمة عطل حتى في مولد الكهرباء االحتياطي.
وعندما كان يعود التيار ،كان املوظف يجلس بعيدًا ،بدل ان يستغل
«املناسبة» ليسهل أمور املنتظرين في طابور يصل إلى خارج
القاعة ،فتارة يشرب القهوة وتارة يحدث زميله وتارة يقرأ الجريدة.
وهكذا ،احتاج املواطن إلى يوم كامل لدفع غرامة محضر ضبط.
يذكر أن هذه ليست ّ
املرة األولى التي تواجه العدلية غياب الكهرباء؛
فقبل أشهر ،في محكمة الجنايات وسائر الغرف املجاورة لها ،غابت
الكهرباء كليًا نتيجة عطل في التوصيالت ،ما ّأدى إلى تعطل حركة
التواصل مع رؤساء األقالم واملسؤولني في السجون واألجهزة
األمنية في الضابطة العدلية ،قبل أن يقرر أحد املوظفني التواصل مع
اإلعالم ونشر الخبر ،ليقرر املعنيون إصالح العطل.

ال ّادعاء في احتجاج بعبدا وآثاره ال تزال شاهدة
يتحرك ّ
ّ
املدعي العام لالدعاء على
لم
املوقوفني بجرم تحطيم أمالك عامة
في قاعة املحكمة في قصر عدل
بعبداّ .ولوحظ أن الكراسي واملراوح
التي حطمها املوقوفون أثناء جلسة
محاكمتهم أمام قاضي محكمة
الجنايات عبد الرحيم حمود ،ال تزال مرمية داخل قاعة املحكمة من
دون أن ُيصار إلى إزالتها.

إطالق نار لـ«إبعاد فتيان»
ُسمع دوي رشقات نارية ورشاشة في منطقة الشارع الفوقاني في
مخيم عني الحلوة ،تبني أنه ناتج من إطالق نار في الهواء من قبل
الفلسطيني ع.ع ،وهو ينتمي إلى حركة فتح ،وذلك على خلفية وجود
عدد من الفتيان يلهون بالقرب من منزله ،ولم ِّ
يؤد إلى إصابات.

جريحتان بسبب عمود «ألفا» و «أم تي سي»
أصيبت امرأتان بجروح في بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء
بنت جبيل ،على خلفية إقدام شركتي «ألفا» و «أم تي سي» على
تركيب أعمدة إرسال القطة في منطقة «حي الخزان أبو لنب» .وفي
التفاصيل ،اعترض األهالي العمال الذين قاموا مع صاحب املنزل
املستأجر لتركيب األعمدة ،برشق األهالي بالحجارة ،ما أدى
إلى إصابة نايفه زكي جمال وزينب عبد النبي باجوق .ونقلت
الجريحتان إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي للمعالجة .وقد
تدخل الجيش اللبناني مع املعنيني ملعالجة اإلشكال.

صدم شاب مجهول الهوية في الدورة
صدمت سيارة مسرعة شابًا كان على منت دراجة نارية صغيرة
الحجم على املسلك الشمالي املؤدي إلى بيروت بني الدورة ونهر
املوت .وأدى الحادث إلى إصابة سائق الدراجة إصابة حرجة ،نقل
على أثرها بواسطة الصليب األحمر إلى مستشفى مار يوسف وهو
في حال غيبوبة ولم تعرف هويته لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزته.
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