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تقرير

أخبار القضاء واألمن

شكوى من مماطلة في املحكمة العسكرية
البقاع ــ اسامة القادري
ال ي�ع��رف ج��وزي��ف ري�م��ون حبيب الى
اية جهة سيأخذه اليأس ،بعدما فقد
كل ما يملك من اموال هي  125مليون
ليرة تقاضاها تعويضًا عن  13سنة
خ��دم��ة ف��ي امل��ؤس �س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،أق� ّ�ر
ل ��ه ال �ق��ان��ون ت �ع��رض��ه ل�ع�م�ل�ي��ة نصب
واح�ت�ي��ال م��ن قبل ش��رك��ة تسليف في
زح �ل��ة .ل �ج��أ ال ��ى امل�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
ظ �ن��ًا م �ن��ه أن ه� �ن ��اك «ال ي �ض �ي��ع ح��ق
أح ��د» ،مستندًا ال��ى أن أح��د ال�ش��رك��اء
ف��ي ال�ش��رك��ة ه��و ال��رق�ي��ب اول ف��ي فوج
امل��درع��ات االول إح�س��ان س .وزوج�ت��ه
فيفيان س .امل��وق��وف��ة ح��ال�ي��ًا ف��ي ه��ذه
القضية .ط��رق أب��واب املحاكم املدنية،
لكن األب ��واب كلها بقيت م��وص��دة في
وجهه.
«آخ � ��ر خ ��رط ��وش ��ة» ه ��ي ال �ل �ج��وء ال��ى
ال ��وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام� �ي ��ة« .اذا ع�س�ك��ري
اشتغل شغلة زغ�ي��ري خ��ارج الخدمة
ب�ت�ق��وم ال��دن �ي��ا وم ��ا ب�ت�ق�ع��د ،ول �ك��ن أن
يكون شريكًا في شركة نصب كبيرة
يصبح االم��ر ع��ادي��ًا» .ال يخفي عتبه
ع �ل��ى امل �ح �ك �م��ة ال �ع �س �ك��ري��ة وم�ح�ق�ق��ي
الشرطة العسكرية في ابلح« .املشكلة
ب � � ��دأت ف� ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ل � ��دى ال �ش��رط��ة

أوق ��ف آن ��ذاك ل�لاش�ت�ب��اه ف�ي��ه ب��ارت�ك��اب
جريمة قتل ،علمًا ب��أن ظ��روف إدانته
الح �ق��ًا ت�ث�ي��ر ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش �ك��وك؛ إذ
أدي��ن بجريمتني .ارتكبت األول��ى عام
 1986وال �ث��ان �ي��ة ع ��ام  ...1991أي في
أثناء وجوده داخل السجن! ليس هذا
م��زاح��ًا ،ب��ل حقائق ت��ؤك��ده��ا املحامية
حسنا عبد الرضا التي علمت بقضية
ع� �ص ��ام م ��ن ط ��ري ��ق امل ��رك ��ز ال �ل �ب �ن��ان��ي
ً
لحقوق اإلنسان ،ممثال برئيسه وديع
ّ
األس� �م ��ر ،ق �ب��ل أن ت ��واف ��ق ع �ل��ى ت��ول��ي
القضية طوعًا ومن دون مقابل.
ت��وض��ح عبد ال��رض��ا أن موكلها أدي��ن
ب��أح �ك��ام م�خ�ت�ل�ف��ة ،ص � ��درت ع ��ن أك�ث��ر
م� ��ن م �ح �ك �م��ة ،ت �ص ��ل ع �ق��وب �ت �ه��ا ع�ن��د
جمعها إل��ى السجن  187عامًا .هكذا،
ك � ��ان ي �م �ك��ن ع� �ص ��ام أن ي �ظ��ل م�ن�س�ي��ًا
داخ��ل س�ج�ن��ه ،إل��ى أن ي�ف��ارق ال�ح�ي��اة،
ل � ��و ل � ��م ت � �ج ��ر م� �ح ��ام� �ي� �ت ��ه امل �ت �ط ��وع ��ة
م�ع��ام�ل��ة إدغ� ��ام ال �ع �ق��وب��ات ،ع�ل�م��ًا ب��أن
ه��ذا اإلج��راء يفترض أن يكون متاحًا
ل�ج�م�ي��ع ال �س �ج �ن��اء .ل ��م ي �ك��ن ي�ف�ت��رض
بـ«الصنديد» البقاء في السجن أكثر
من  15عامًا (لو حصل اإلدغام سابقًا)
أي ّ
«مدة العقوبة األشد دون سواها»
ب �ح �س��ب ن ��ص امل � ��ادة  205م ��ن ق��ان��ون
ال�ع�ق��وب��ات .ي��ؤك��د ع�ص��ام أن آخ��ر م��رة
رأى فيها ق��اض�ي��ًا ك��ان��ت ف��ي املحكمة
ع �ن��د ص � ��دور األح � �ك� ��ام ب �ح �ق��ه .وع �ن��د
ذكره ألسماء بعضهم ،يتبينّ أن منهم
م��ن ف��ارق ال�ح�ي��اة ومنهم م��ن ت�ق��اع��د...
ومنهم من ينتظر .علمًا بأن املادة 402
من قانون أصول املحاكمات الجزائية
تنص على أن��ه «يتفقد كل من النائب
العام االستئنافي ،أو املالي ،وقاضي
التحقيق والقاضي املنفرد الجزائي،
م� � ّ�رة واح � ��دة ف ��ي ال �ش �ه��ر ،األش �خ��اص
امل � ��وج � ��ودي � ��ن ف � ��ي أم � ��اك � ��ن ال �ت��وق �ي��ف
وال �س �ج��ون ال�ت��اب�ع��ة ل��دوائ��ره��م .ولكل
م ��ن ه� � ��ؤالء أن ي ��أم ��ر امل� �س ��ؤول�ي�ن ع��ن
أم��اك��ن ال�ت��وق�ي��ف وال �س �ج��ن ،التابعني
ل��دائ��رة ع�م�ل��ه ،ب��إج��راء ال�ت��داب�ي��ر التي
يقتضيها التحقيق وامل�ح��اك�م��ة» .إذًا،
ال� ��زي� ��ارة واج� �ب ��ة م� ��رة ك ��ل ش �ه ��ر ،وإال

ال�ع�س�ك��ري��ة» ،الف�ت��ًا ال��ى أن امل�ح�ق��ق لم
يأخذ بأدلة ص��ادرة من دائ��رة الكاتب
العدل في زحلة سعيد جحا ،بتاريخ
 ،2004/4/6ت �ح ��ت رق � ��م ،4800038
تؤكد أن عبدو أ .ن .مفوض بالتوقيع
ع��ن امل��ؤس�س��ة وك��ل م��ن امل�ح��ام��ي بيار
ر .وال� �س� �ي ��دة ف �ي �ف �ي��ان س .وزوج� �ه ��ا
ال�ع�س�ك��ري اح �س��ان س ،.م�ت�ح��دي��ن او
م �ن �ف��ردي��ن« .ه � ��ذا ج�ع�ل�ن��ي أت ��أك ��د من
حصول تدخالت من قيادات عسكرية
وس �ي��اس �ي��ة إلق� �ف ��ال امل � �ل ��ف» .ال ي�ف��رق
حبيب بني مسؤولية مديرة الشركة،

ال��رق �ي��ب اول ف ��ي ال �ت��اري��خ ال � ��ذي ق��ال
زوج �ه��ا مل�ح�ق�ق��ي ال �ش��رط��ة العسكرية
ان� �ه ��ا ف� ��رت ال� ��ى س� ��وري� ��ا« ،ك ��ان ��ت ف��ي
ل�ب�ن��ان ،وف��ي منطقة ال�ب�ق��اع ت�ح��دي�دًا،
لكونها وقعت على توكيل عام ملحام
آخ��ر عند كاتب ع��دل عنجر ،ما يشير
الى أنه متواطئ مع زوجته التي هربت
باملبالغ البالغة نحو مليوني دوالر،
لذا «قررت أن ارفع دعوى على زوجها
العسكري» .وعزا اسباب «املماطلة في
بت القضية امام املحكمة العسكرية»،
إل��ى أن إح �س��ان «س�ي�ت�ق��اع��د ف��ي شهر
شباط ويقبض تعويضه» ،وحينها
تكون جميع الدعاوى على زوجته قد
ادغ�م��ت ف��ي املحكمة امل��دن�ي��ة« ،ونحنا
منكون أكلنا الضرب وراحت أموالنا».
وي�ش�ي��ر ال ��ى ان ��ه اس �ت��دع��ي ق�ب��ل نحو
ت�س�ع��ة اش �ه��ر ب�ص�ف��ة ش��اه��د م��ن قبل
القاضي في املحكمة العسكرية مارون
زخ � ��ور« ،وأب� � ��رزت ل��ه ك��ل امل�س�ت �ن��دات،
ومنذ ذلك الوقت لم يحدد اية جلسة
او ي�ص��در اي ح�ك��م» ،وي��أم��ل جوزيف
ح�ب�ي��ب أن ي�ص��ل ص��وت��ه ال ��ى ال�ق�ي��ادة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��ي «أع �ل ��م ت �م��ام��ًا أن�ه��ا
على مسافة واح��دة من الجميع ،ولن
ي�ض�ي��ع ف�ي�ه��ا ح ��ق ،ول �ي��س ف�ي�ه��ا اب��ن
ست وابن جارية».

«ي�لاح��ق ال�ق��اض��ي م�س�ل�ك�ي��ًا» .يضحك
أح � ��د ال� �ق� �ض ��اة ،س� ��اخ � �رًا ،ع �ن��د ق � ��راءة
النص السابق على مسمعه ،ويؤكد أن
زم�لاء ل��ه ،م��ن ال��ذي��ن ح��دده��م القانون،
ل��م ي� ��زوروا ال�س�ج��ون م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن 5
س�ن��وات .ب��رأي��ه ،إن فلسفة ه��ذا النص
القانوني تعني أن القضاة ،بصفتهم
الجهة التي حكمت بحجب الحرية عن
السجناء« ،هم املكلفون مراقبة كيفية
تطبيق األحكام التي أص��دروه��ا ،وما
إذا كان هناك من ظلم الحق».
ل��م يعد لعصام ال�ي��وم أي أق ��ارب على
ق�ي��د ال�ح�ي��اة ،إال أخ ��اه ،ال ��ذي يشاركه

ذل ��ك ،ألن «م ��ا ح ��دا ج��اب��ره��م» .ب��رأي��ه،
إن كثيرين من السجناء هم «أروان��ة»
(كلمة تطلق على ك��ل ش��يء رديء في
لغة السجون).
ت � � �ق � � ��ول امل� � �ح � ��ام� � �ي � ��ة ع� � �ب � ��د ال � � ��رض � � ��ا،
باستهجان ،إنها عرفت كل ش��يء عن
موكلها من خالل األحكام القضائية،
إال أنها لم تستطع أن تفهم منه كيف
ق �ض��ى ك ��ل ت �ل��ك ال �س �ن�ين ف ��ي ال �س �ج��ن،
أو ب� ��األح� ��رى «ك� �ي ��ف ي �ش �ع��ر اآلن أو
بماذا يفكر» .قضية موكلها جعلتها
ت��واج��ه ح ��االت ل��م ت��واج�ه�ه��ا م��ن قبل.
ح�ت��ى ف��ي اإلج � ��راءات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،ك��ان
بعض العاملني ف��ي العدلية يقولون
ل� �ه ��ا« :أوف .ع� ��م ت �ح �ك��ي ع� ��ن أح �ك ��ام
م � ��ن ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن� �ي ��ات ،م � ��ن وي� � ��ن ج ��اي
ح �ض ��رت ��ك؟» .ت�ش�ي��ر ع �ب��د ال ��رض ��ا إل��ى
ك �ث��رة ال �ك�لام ه��ذه األي ��ام ع��ن اك�ت�ظ��اظ
ال �س �ج��ون ،ف�ي�م��ا «ل ��و ب�ح��ث امل�ع�ن�ي��ون
ف��ي ال �س �ج��ون ع��ن أش �خ��اص يمكنهم
م �غ��ادرة ال�س�ج��ن ل��وج��دوا ك�ث�رًا منهم.
يمكن نقابة املحامني ،بالتنسيق مع
وزارة ال � �ع ��دل ،أن ت �خ �ص��ص ط�ل�ب��ات
ل�ل�م�ح��ام�ين ال��راغ �ب�ي�ن ف��ي ال �ب �ح��ث عن
ح ��االت ك �ه��ذه داخ ��ل ال �س �ج��ن ،وت��دع��و
من يرغب في التوكل مقابل أتعاب .أو
يمكن أن تجرى دراسة شاملة عن عدد
السجناء الذين يمكنهم امل�غ��ادرة ،في
ح��ال ت�ق��دي��م امل�ع��ون��ة ،وه��ذا ال يحتاج
إلى تكلفة كبيرة».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي ��رى ودي ��ع ح� ��داد ،رئيس
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ت ��ي ع �م �ل��ت م �ع �ه��ا ع�ب��د
ال��رض��ا ،أن ق�ض�ي��ة ع �ص��ام ه��ي «م�ث��ال
ص ��ارخ ع�ل��ى ع��دم االس �ت �ف��ادة الكافية
م��ن ال�خ��دم��ات القضائية ،وخصوصًا
م ��ن ج �ه��ة ال� �ش ��رائ ��ح األك� �ث ��ر ف� �ق� �رًا ف��ي
ل �ب �ن��ان» .وي�ض�ي��ف« :إن إط�ل�اق س��راح
عصام هو مناسبة للتذكير بأن هناك
ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن األش �خ��اص م��ا زال ��وا
معتقلني تعسفًا في سجوننا ،بحيث
ي �م �ك��ن إط �ل ��اق س� � ��راح امل � �ئ� ��ات م �ن �ه��م،
ش��رط أن يتوافر لهم ال��دع��م املناسب،
وخصوصًا املحامني املتطوعني ،لكي
ال يطويهم النسيان إلى األبد».

«اذا عسكري اشتغل
شغلة زغيري خارج الخدمة
بتقوم الدنيا وما بتقعد»
امل��وق��وف��ة حاليًا بتهم احتيال وسلب
أم��وال م��ودع�ين ،وب�ين زوج�ه��ا الرقيب
اول« ،طاملا أن االوراق الثبوتية تؤكد
ض�ل��وع��ه وم�س��ؤول�ي�ت��ه ع��ن ال �ش��رك��ة».
وي �ض �ي��ف« :ق �ص ��دت ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال�ب�ق��اع ول��م أص��ل ال��ى
ن� �ت� �ي� �ج ��ة» .ل� ��م ت � �ح ��دد ل� ��ه أي � ��ة ج�ل�س��ة
استجواب او محاكمة ،رغم أن االوراق
التي استحصل عليها تؤكد أن زوجة

كان في إمكان عصام
مغادرة رومية قبل  11عامًا لو
أن أحدًا ما تولى تقديم إجراء
«إدغام األحكام» له
أوقف عام  1985وأدين
بجريمتين .ارتكبت األولى عام
 ،1986والثانية عام  1991في
أثناء وجوده داخل السجن
منزله في أحد املخيمات الفلسطينية.
لم يعتد بعد ،وقد ال يعتاد إن ظل بال
رعاية ،على نمط حياة غير تلك التي
ك� ��ان ي �ع��رف �ه��ا .ي �ق �ض��ي أغ �ل��ب أوق��ات��ه
ش ��ارد ال��ذه��ن .ال ي �ب��ادر ب��ال �ك�لام ،وإن
ك � ��ان ال� �ح ��دي ��ث ي� � ��دور ح � ��ول ق�ض�ي�ت��ه.
وعند اإلصرار عليه بسؤال ما ،يجيب
بكلمات قليلة ،يختتمها غالبًا بالزمة
«م � ��ا ح � ��دا ل � �ح � ��دا» .ق �ض ��ى ف� ��ي س�ج��ن
روم�ي��ة  22ع��ام��ًا ،وقبلها  4أع ��وام في
س �ج��ن ب� �ي ��روت ،ال� ��ذي ل��م ي �ع��د سجنًا
منذ أمد بعيد« .دايمًا كان عندي أمل
إن ��و رح أط �ل��ع م��ن ال �س �ج��ن» ...كلمات
ّ
يصب جام غضبه على
يقولها قبل أن
السجناء ال��ذي��ن يتعاطون امل�خ��درات!
ي��رف��ض ح�ت��ى إي �ج��اد أي ع��ذر ل�ه��م في

إعادة توقيف مطلوب أخلي سبيله خطأ
تمكن فرع املعلومات من إعادة توقيف يحيى س 33( .عامًا) الذي
أخلي سبيله عن طريق الخطأ من نظارة قصر عدل بيروت بداية
الشهر الجاري .وبعد رصد ومتابعة تمكنت دورية تابعة لفرع
املعلومات من توقيفه في أحد املقاهي على الكورنيش البحري منذ
قرابة أسبوع ،علمًا أنه مطلوب بعدة مذكرات توقيف تتعلق إحداها
بسرقة خزنة أحد املطاعم في بيروت.

 95مفتشًا ثانيًا في األمن العام أقسموا اليمني
أقسم  95مفتشًا ثانيًا في األمن العام ،أمس ،اليمني القانونية أمام
القاضي املنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين ،في حضور
ضباط األمن العام .وألقى تقي الدين كلمة توجه فيها إلى
عدد من
ً
املفتشني ،قائال« :نص قانون أصول املحاكمات الجزائية على أنكم
من عداد الضابطة العدلية ،ومعلوم أن هذه تضطلع ،تحت إشراف
النيابة العامة ً
وبناء على تكليف منها ،باستقصاء الجرائم مهما كان
نوعها ،وتنفيذ التكاليف واإلنابات القضائية واألحكام واملذكرات
ومن األمانة في الوظيفة ،أن يحرص
العدلية ،فعليكم كضابطةً ،
املوظف على أداء واجبه كامال في العمل الذي عهد اليه ،وحقوق
الناس التي وضعت بني يديه».

«الداخلية» تعمم تدابير وقائية من العواصف
عممت وزارة الداخلية والبلديات ،أمس ،التدابير الوقائية
واالحتياطات الواجب اتخاذها قبل العواصف الثلجية املرتقبة
واثناءها ،مع االشارة إلى أن رقم الطوارئ للدفاع املدني هو .125
وأملت الوزارة في بيان لها من املواطنني «اتخاذ تدابير الحيطة
بالنسبة إلى األبنية التي فيها شودييرات بتنظيف الحراقات،
وخاصة البخاخات وخزانات املازوت ووضعها في غرف منعزلة
عن بعضها ،وتركيب حنفيات للخراطيم البالستيكية الدالة على
مستوى املازوت في الخزانات واقفالها بعد التأكد من كمية املازوت،
وتنظيف االرض من املازوت املتسرب» .كذلك شددت الوزارة على
أثناء السير بإرشادات عناصر قوى االمن
«وجوب تقيد املواطن اّ
الداخلي والدفاع املدني ،وأل يتجاوز السيارات لئال تنزلق سيارته
وتقفل الطريق ،بل ركنها إلى يمني الطريق إذا لم يتمكن من املتابعة،
وال يبادر إلى تشغيل جهاز التدفئة عندما يغمر الثلج سيارته،
ويسارع إلى طلب النجدة عبر الخلوي وارشاد املنقذين الى موقعه».

تدابير أمنية استثنائية للجيش تواكب األعياد
ملناسبة عيدي امليالد ورأس السنة ،واقامة
احتفاالت خاصة في كل املناطق ،نفذت
وحدات الجيش اللبناني ،وال تزال ،تدابير
أمنية واستثنائية حول دور العبادة
ومحيطها والطرق الرئيسية واماكن التسوق
واملؤسسات العامة واملرافق السياحية
واملصالح االجنبية والعربية .وبحسب بيان
صادر عن الجيش ،فإن هذه اإلجراءات هي
«لطمأنة املواطنني والحفاظ على السالمة
العامة ،وقد شملت هذه التدابير انتشارًا للعناصر وتسيير دوريات
واقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة».

إجتماع أمني في جبيل برئاسة القائمقام
ترأست قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح في مكتبها ،أمس،
اجتماعًا لقادة األجهزة األمنية في القضاء بحث خالله في التدابير
املتخذة ملناسبة األعياد وكيفية التنسيق مع شرطة البلديات ،وذلك
لـ«السهر على أمن املواطنني والسالمة العامة» ،مع التشدد على
ضرورة «ضبط املخالفات التي تحصل في بعض القرى والبلدات».

السفير خليل أحد «قادة الربيع العربي»
اختارت املنظمة العربية – األميركية للديموقراطية وحقوق االنسان
السفير علي عقيل خليل من بني  15شخصية في مجال حقوق
اإلنسان للعام  .2011ووصفت املنظمة األشخاص الذين اختيروا
بأنهم «قادة الربيع العربي» مشيرة إلى أنهم أسهموا بفاعلية في
الثورات واالنتفاضات العربية .أبرزهم كان مفجر الثورة التونسية
البوعزيزي ومنتظر الزيدي من العراق ووائل غنيم من مصر .ومن
لبنان كان الناشط الحقوقي علي خليل املتهم بانتفاضة السجون
في لبنان.
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