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قضية

قليالت أمام جنايات بعبدا...
أيد أمينة
القضية في ٍ
ّ

من املفترض أن يمثل طه
قليالت أمام محكمة بعبدا
اليوم ،في قضية ينظر فيها
رئيس محكمة الجنايات في
جبل لبنان القاضي هنري
املعروف باستقالليته
خوري
ّ
ّ
وتشدده وتميز أحكامه
بيسان طي

ب �ع �ي �دًا ع ��ن األض � � � ��واءُ ،ي �ف �ت��ح ال� �ي ��وم أحد
م�ل�ف��ات قضية «ب�ن��ك امل��دي �ن��ة» ،الفضيحة
التي ارتبطت بأسماء عاملني في املصرف
اختلسوا أم��وال��ه ،وأث�ي��رت الشبهات حول
ت� � ��ورط س �ي��اس �ي�ي�ن وم �ت �ن �ف��ذي��ن .عشرات
األس �ئ �ل��ة ل ��م ت �ل��ق أي إج ��اب ��ة ،م ��ن ه ��م كل
امل �ت ��ورط�ي�ن ف �ي �ه��ا؟ ك �ي��ف ه� ��رب املتهمون
الرئيسيون؟ مل��اذا تأخر ص��دور أحكام في
ساند املتهمني باالختالس؟
القضية؟ من ُ
أي ف�ص��ول ل��م تكشف بعد ف��ي ملف «بنك
املدينة»؟ ملاذا جرت محاوالت للفلفته؟ و...
ص�ب��اح ال �ي��وم ،م��ن امل�ف�ت��رض أن ُي�س��اق طه
قليالت إل��ى محكمة الجنايات ف��ي بعبدا
ليخضع ل�لاس�ت�ج��واب ف��ي ق�ض�ي��ة رفعها
عليه عدنان أبو عياش (مساهم باألكثرية
ف��ي ال�ب�ن��ك) ،متهمًا إي��اه بسرقة املصرف،
التهمة ال�ت��ي وج�ه��ت أي�ض��ًا إل��ى أشخاص
آخ��ري��ن متواطئني معه وم��ع شقيقته رنا
في هذه السرقة.
هذه املرة ،يبدي املتابعون للقضية ارتياحًا
كبيرًا ،فالقاضي ال��ذي ينظر فيها أخيرًا
ه ��و رئ �ي��س م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي جبل
لبنان هنري خوري «الذي ُيعرف عنه أنه
شديد االستقاللية وال�ن��زاه��ة وال يخضع
للضغوط مهما ك��ان نوعها» .الكالم على
ال �ق��اض��ي خ � ��وري ي �ط��ال ُع� �ش ��رات ًامللفات
التي أص��در فيها أحكامًا تعد م�ث��اال على
العمل القضائي ال�ن��زّي��ه ويحمل بعضها
اجتهادات يجدر التوقف عندها.
إنها الفضيحة ُ التي ك��ان من املفترض أن
ّ
ت �ه��ز ال �ب �ل��د و«ت �س �ق��ط ع� ��روش سياسيني
كبار» ،ه��ذه القضية في أي� ٍ�د أمينة ،سقف
التوقعات الذي يتحدث عنه متابعون مللف
«ب�ن��ك امل��دي�ن��ة» وق��ان��ون�ي��ون م��رت�ف��ع ،يقول
بعضهم إن «املتابع للملفات القضائية على
اختالفها ،يمكنه القول ب��أن ثمة محطات
م�ه�م��ة ف��ي ال �ح �ي��اة ال�ق�ض��ائ�ي��ة اللبنانية،
باألحرى ُثمة ّ قضاة قدموا أحكامًا مهمة
ج �دًا ول��م ت�س��ل��ط عليها األض ��واء ،ف��ي هذا
اإلط��ار يمكن تفسير اآلم��ال التي نعقدها
ف��ي ق�ض�ي��ة ب�ن��ك امل��دي �ن��ة .ال�ق��اض��ي خوري
م� �ع ��روف ب��اس �ت �ق��ام �ت��ه م ��ن ج� �ه ��ة ،وسعة

اطالعه من جهة ثانية ،لذلك ف��إن ُتحويل
هذا امللف إليه يعني أن القضية لن تطوى،
ولن ترمى في أدراج تتراكم فيها امللفات،
ال�ق�ض�ي��ة س�ت�ص��ل إل ��ى ال �ن �ه��اي��ة املبتغاة،
والعدالة ستأخذ مجراها».
قصة طه قليالت تصلح لفيلم هوليوودي
طويل ،فيها كل عناصر التشويق واإلثارة،
سرقة مصرف ،تواطؤ مع «ك�ب��ار» ،هروب
العدالة ،اختفاء أو تسلل عبر حدود ما،
من ُ
ملف تسلط عليه األض��واء وتنحسر عنه
الحقيقية عنه قليلة.
بما يجعل املعلومات ً
ال�ش��اب ال��ذي ك��ان ع��ام�لا ف��ي مهن بسيطة
ص��ار ف�ج��أة «م �ل �ي��اردي �رًا» ،ال��رك��ن األساس
لهذه الثورة شقيقته رنا املتهمة الرئيسية
ف��ي اخ �ت�ل�اس أم � ��وال «ب �ن��ك امل��دي �ن��ة» .هذا
الشاب نفسه بنى شبكة من العالقات مع
قصته،
س�ي��اس�ي�ين وأم �ن �ي�ين ،ي �ق��ول رواة
ً
وي �ض � ًي �ف��ون إن� ��ه راح «ي ��رم ��ي امل � ��ال يمنة
نافذين.
ويسرة» ،رشى تتلقفها أيدي
ُ
ع ��ام  ،2006أوق ��ف ط��ه ق �ل �ي�لات ،ث��م أخلي
سبيله وظ��ل ج ��واز س�ف��ره م �ص��ادرًا ،لكنه
تمكن من التواري عن األنظار.
تتابعت فصول القضية ،ول��م يحضر طه
ق �ل �ي�لات ال �ج �ل �س��ات ال �ت��ي ك� ��ان ُيستدعى
إليها ،فيما كانت بعض الجلسات تؤجل
بسبب تغيير املوكلني ،وهذا تكتيك ُيعتقد

المتابعون
آماال
يعلقون ً
للقضية ّ
ّ
على جلسة اليوم
أنه اعتمد في محاولة لاللتفاف على مسار
ال �ق �ض �ي��ة .ت �ع ��ددت ع �ل��ى أي ح ��ال جوانب
القضية ،ونظر فيها أكثر من قاضّ ،
تنحى
بعضهم عنها .وف��ي «ي��وم أم�ن��ي» ،ف��ي 18
آذار تحديدًا ،أوقف طه قليالت على حاجز
ل�ل�ج�ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة املدفون،
صادرة عن النيابة
بموجب مذكرة توقيف ّ
العامة في جبل لبنانُ .سل ّم املوقوف إلى
قوى األمن
مخفر البترون ،وبدل أن تسلمه ّ
إل��ى النيابة العامة في بعبدا سلمته إلى
النيابة ال�ع��ام��ة ف��ي ط��راب�ل��س .حينها قال
مسؤول أمني لـ«األخبار» إن النيابة العامة
ف��ي ال�ش�م��ال واف �ق��ت ،بموجب تقرير طبي
تقدم به وكيل قليالت ،على نقل األخير إلى
املستشفى اإلسالمي في طرابلس بحجة
أنه يعاني من الربو .وقد جرت محاوالت
إلخالء سبيله.
طه قليالت يقبع حاليًا في سجن مركزي،
والقضية اتخذت مسارها املنتظر.

المحكمة الدولية

ّ
ّ
جلسة سرية للبحث في طلبات السيد
ع�ق��د ق��اض��ي اإلج � ��راءات التمهيدية في
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة بجريمة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري (املعروفة
باسم املحكمة الخاصة بلبنان) دانيال
ف ��ران� �س�ي�ن ،أم � ��س ،ج �ل �س��ة س � ّ�ري ��ة وغير
وجاهية في إطار النظر في طلب اللواء
ال ��رك ��ن ج �م �ي��ل ّ ال� �س � ّ�ي � ّ�د ال� �ح� �ص ��ول على
مستندات تتعلق بملفه ،م��وج��ودة في
ح��وزة املدعي العام دانيال بلمار .وقبل
عرض مضمون التعميم اإلعالمي ،الذي
ص��در ع��ن املكتب اإلع�لام��ي ف��ي املحكمة
ال��دول�ي� ّ�ة بهذا ال�ش��أن ،ال ب� ّ�د م��ن التذكير
بأن ملف السيد يعنى بحقه في مالحقة
امل �س��ؤول�ي�ن ع��ن اع �ت �ق��ال��ه ت�ع� ّ�س�ف��ًا لنحو
أرب��ع س�ن��وات ف��ي القضية ،وه��و يسعى
ال ��ى م �ق��اض��اة ه� ��ؤالء أم� ��ام امل �ح��اك��م في
أوروب ��ا ،وف��ي س��وري��ا ،لكنه بحاجة الى
امل �س �ت �ن��دات ل�ي�س�ت�خ��دم�ه��ا ف��ري��ق دفاعه

أدل � ��ة م ��ادي ��ة ع �ل��ى ض �ل ��وع ال �ب �ع��ض في
ّ
التعسفي.
جريمة االعتقال
ال �ت �ع �م �ي ��م اإلع �ل��ام � ��ي ل � ��م ي� ��ذك� ��ر أسماء
األش� � �خ � ��اص ال � ��ذي � ��ن ح � �ض � ��روا الجلسة
السرية ،لكن علمت «األخ�ب��ار» أن املدعي
ال �ع��ام ب �ل �م��ار ح �ض��ر ال�ج�ل�س��ة ب �ن� ً
�اء على
مقتضيات الفقرة الـ 13من مذكرة القاضي
ف��ران �س�ين ف��ي  7ش �ب��اط  ،2011ال �ت��ي أمر
بموجبها بلمار بحضور الجلسات التي
يفترض أن يستوضحه خاللها القاضي
ب � �ش ��أن أس � �ب� ��اب رف � �ض ��ه ت �س �ل �ي��م السيد
املستندات التي طلبها .وورد في تعميم
امل �ح �ك �م��ة اإلع�ل�ام ��ي أن ّي�نّ«م �س��أل��ة تحديد
امل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ت ��ي ي �ت �ع� ع �ل��ى املدعي
العام إحالتها على السيد جميل السيد»
نوقشت خالل الجلسة .وختم التعميم بأن
قاضي اإلجراءات التمهيدية سيفصل في
هذا املوضوع «في الوقت املناسب».

ي��ذك��ر أن امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ب �ل �م��ار ك ��ان قد
طلب م��ن القاضي فرانسني ع��دم النظر
ّ
السيد من املحكمة الدولية.
في طلبات
وعند صدور حكم القاضي في  17أيلول
 ،2010ال� ��ذي ح�س��م ب ��أن ط�ل�ب��ات السيد
ه ��ي م ��ن اخ �ت �ص��اص امل �ح �ك �م��ة الدولية
القانوني ،وأن للسيد صالحية التقدم
ب�ط�ل�ب��ات��ه ،ق � ّ�رر ب�ل�م��ار ب�م�ع��اون��ة رئيس
قسم االدع��اء في مكتبه األميركي داريل
م�ن��دس ،الطعن ف��ي ق��رار ف��ران�س�ين ،لكن
تلقى بلمار ومكتبه صفعة قوية في هذا
اإلط ��ار ،عندما ق � ّ�ررت غ��رف��ة االستئناف
ف��ي املحكمة ال��دول�ي��ة ب��رئ��اس��ة القاضي
أنطونيو كاسيزي (رئيس املحكمة) في
ّ
 10تشرين الثاني  2010رد طعن بلمار
وت�ث�ب�ي��ت ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر ع��ن القاضي
فرانسني.
(األخبار)

بحثًا عن الهيبة املفقودة
رضوان مرتضى
ّ
ليست امل ّ��رة األول��ى التي يهرب فيها رج��ال ّ
األم��ن املكلفون تطبيق
ال��ق��ان��ون م���ن امل��خ��ال��ف�ين ل���ه .ف��امل��ت��اب��ع ل�ل�أح���داث ي��ح��ص��ي عشرات
االعتداءات اليومية على ّعناصر القوى األمنية أثناء محاولتهم قمع
املخالفات ،وتحديدًا املتعلق منها بالبناء.
يتكرر يوميًا بات ظاهرة ّ
السيناريو ال��ذي ّ
يتندر بها كثيرون ،إذ
ّ
حاملا تصل الدورية األمنية املكلفة قمع املخالفة يتجمهر عشرات
النسوة واألطفال ليرشقوها بالحجارة.
في معظم األحيان ،تنسحب ّ
القوة األمنية ،لكن إن لم تفعل ،يستدعي
ّ
ّ
بالعصي واألسلحة
التعزيزات ليحضر الرجال مدججني
املخالفون ّ
الحربيةُ .يحطمون سيارة حماة األمن الداخلي ،وإن استلزم األمر،
ّ
«يبلون» أيديهم بالعسكري الخائف ويشبعونه ضربًا .االعتداءات
ّ
األمنيني لم ُتعد ً تقتصر على الضرب باأليدي ،بل
على العناصر
ّ
أساسيًا فيها.
عامال
الرصاص
ليدخل
تعدتها
ُ ّ
وبالتالي ،ص��ارت ه��ذه األح���داث تمثل رادع��ًا للضباط املسؤولني،
ّ
التجرؤ وتطبيق القانون .املسؤولية يتقاسمها
ما قد يمنعهم من
ّ
ضباط هذه املؤسسة والقيمون عليها .فاالستنسابية في تطبيق
ّ
القانون والرشى العلنية التي يتردد أن مواطنني يدفعونها لرائد أو
ّ
الضباط الشرفاء .ذهب الصالح منهم
عقيد ،انعكستا سلبًا على
بجريرة الطالح ،فاختلط األمر على مواطنني اعتادوا أن كل شيء
ُيشترى في هذا الوطن.
ّ
ّأم����ا م��س��ؤول��ي��ة ح��م��اي��ة ض���ب���اط ه����ذه امل���دي���ري���ة ،ف��ق��ض��ي��ة وضعها
م��س��ؤول��ون رف��ي��ع��ون ف��ي م��ؤس��س��ة ق���وى األم���ن ف��ي ع��ه��دة العناية
ُ
عصا،
اإللهية منذ زمن .ليصبح بعدها رجال قوى األمن مكسر ّ
حيث باتوا الحلقة األضعف ،التي يستهدفها مواطنون مستغلني
هزالها إلمرار مخالفاتهم.
ففي ُعرف هؤالء ال ُي ّ
طبق القانون إال على الضعفاء ،وهم ليسوا
كذلك أم��ام رج��ال أمن يبحثون عن الهيبة .يبحثون عن الدعم من
مؤسسة أمنية ال تجد من يحميها.

أخبار القضاء واألمن
ّ
االدعاء على موقوف بجرم العمالة
ادعى مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر (الصورة) ،أمس ،على
املوقوف عادل ح .بجرم التعامل مع استخبارات
العدو اإلسرائيلي ،وإعطائه معلومات واإلعداد
ملالقاة عناصره في قبرص ،سندًا إلى املادة
 278من قانون العقوبات ،التي تنص على إنزال
عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة من ثالث سنوات
إلى  15سنة ،وأحاله على قاضي التحقيق
العسكري األول للمحاكمة.

ميرزا لتسريع املحاكمات في النبطية والبقاع
ترأس النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتبه في
قصر العدل أمس ،اجتماعًا لقضاة محافظتي البقاع والنبطية ،من
رؤساء محاكم الجنايات واستئناف الجنح ،إلى قضاة التحقيق والنيابة
العامة في كل من البقاع والنبطية .وجرى خالل االجتماع البحث في
إعطاء األهمية للدعاوى التي تتعلق باملوقوفني واإلسراع في بتها،
وتعجيل العمل في الدوائر العائدة إلى كل منهم ،وتخلية سبيل من
يستحق.
وبهذا االجتماعّ ،يكون القاضي ميرزا قد أكمل اجتماعاته مع قضاة
كل املحافظات لحثهم على العمل من أجل التخفيف من اكتظاظ
السجون.

ّ
َ
سلب غلة محطتي وقود بقوة السالح
ّ
سلب شخصان ملثمان ،كانا يستقالن سيارة من نوع «مرسيدس»،
مبلغًا من املال كان بحوزة عاملني (من التابعية املصرية) أثناء
وجودهما في محطة وقود في منطقة ساحل علما ـ ـ ـ جونية .وبحسب
َ
ما جاء في إفادتي العاملني ،فإن امللثمني شهرا في وجهيهما مسدسًا
ورشاشًا حربيًا من نوع «كالشنيكوف» ،وسلباهما مبلغًا قدره 12
مليون ليرة ،قبل أن ّ
يفرا باتجاه منطقة نهر الكلب .بعد نصف ساعة
على الحادثة ،وصل امللثمان املسلحان إلى محطة وقود أخرى في
منطقة الدورة ،وسلبا بقوة السالح الغلة التي كانت بحوزة العامل في
ّ
املحطة ،وهي عبارة عن  3ماليني و 700ألف ليرة لبنانية ،ثم ّ
فرا إلى
جهة مجهولة.

