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على الغالف

حملة مكافحة الفساد القضائي :بداية النهاية؟
ُ
ُّ
جنون يعيشها القضاء .هل ات ِخذ قرار سياسي
حفلة
ٍ
بلفلفة ما ُيسمى «حملة مكافحة الفساد» في «العدلية»؟
ٌ
ٌ
وحرب مضادة يخوضها قضاة وساسة وأمنيون.
حرب
ُ َّ
ماذا عن القضاة الذين كفت أيديهم؟ هل يكونون كبش
فداء أم ُيستكمل امللف حتى النهاية؟ ماذا عن هيئة
ُ
ُ
التفتيش القضائي والتحقيقات التي تجريها؟ من يش ّن
حملة مضادة لوأد ورشة يقول القائمون بها إنها لتنظيف
القضاء؟ وما هي أدواتها؟
األسئلة تكثرّ ،
وعززتها مداوالت املجلس االعلى للدفاع
أمس .ففي االجتماع الذي ُع ِقد في قصر بعبدا ،ظهر انقسام

واضح بني فريقني :االول يضم رئيس الجمهورية وفريق
تكتل لبنان القوي ،مسنودًا بالجيش واملديرية العامة ألمن
الدولة؛ فيما يضم الثاني الرئيس سعد الحريري وتيار
املستقبل واملديرية العامة لقوى االمن الداخلي واملدعي العام
التمييزي .وبدا وزير املال علي حسن خليل واملدير العام
َ
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واقفني «على الحياد».
كاد املجتمعون أال يذكروا «حملة مكافحة الفساد» باالسم.
إال أن مداوالتهم بشأنها أخذت الحيز األكبر من النقاش.
واالنقسام االكثر حدة ظهر حول دور فرع املعلومات في
التحقيقات القضائية ،لكن من دون إطالق النار مباشرة

عليه .وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم
جريصاتي قاد الهجوم على الفرع ،على طريقة العب
البلياردو .أطلق سهامه في اتجاهات مختلفة ،لكن ليصيب
الفرع وحده ،من زاوية «وجوب أن تعمل األجهزة االمنية
ّ
بإمرة القضاء ال العكس» .ذكر بمهلة التوقيف االحتياطي
للموقوفني ،والتي ال يجوز أن تتجاوز أربعة أيام ،قبل أن
ينطق بالجملة الفصل« :ثمة جهاز أمني ،اختصاصه يسمح
له باإلمساك بملفات مكافحة الفساد ،كما أن لديه خبرة
وإنجازات حققها بشفافية ،هو املديرية العامة ألمن الدولة
التي يجب أن تتولى التحقيقات بالفساد»ّ .
رد عليه رئيس

حسن عليق ،رضوان مرتضى

الحكومة سعد الحريري ،بهدوء ،غامزًا من قناة الجيش :ماذا عن
وثائق االتصال التي تسمح بتوقيف أشخاص بال قرار قضائي؟
وماذا عن املوقوفني الذين ُيحاكمون أمام املحكمة العسكرية منذ
سبع سنوات فيما الجرم الذي ُيتهمون به ال يوجب التوقيف
ألكثر من ثالثة أشهر؟ ....أكثر الحريري من األسئلة ،قبل أن
يتوجه إلى قائد الجيش ،بهدوء أيضًا :عندما تنفذون مداهمات،
هل تحصلون على إشارة القضاء؟ ّ
رد العماد جوزف عون
بالقول إن بعض املهمات سرية وننفذها من دون إعالم أحد،
ثم نبلغ القضاء بالنتيجة .هنا تدخل وزير الدفاع الياس بو
صعب طالبًا التفريق بني الجرائم العادية ،وتلك املتعلقة باإلرهاب

ّ
والتجسس ،والتي تحتاج أحيانًا إلى وقت طويل من التحقيقات.
أما املدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ،فوقف إلى
جانب فرع املعلومات واملديرية العامة لقوى االمن الداخلي .قال
إنها الجهاز «األكثر التزامًا بمهلة التوقيف االحتياطي ،رغم
أنها مهلة حث» .وقال إن الفرع يحيل عليه نتائج التحقيقات
في الفساد القضائي ،املستندة إلى تسجيالت وأدلة واعترافات
كررها املوقوفون أمام قضاة التحقيق .ولفت إلى أنه يحيل امللفات
ُ
التي تجرى بإشارة منه على التفتيش القضائي ،وعلى محام عام
تمييزي يعاونه ،للتحقق من ّ
خلوها من جرائم جنائية.
لم يقل أحد في االجتماع صراحة إنه يريد أن يمنع فرع املعلومات

من التحقيق في ملف الفساد القضائي ،لكن الفريق االول دار
حول هذه الفكرة .أما الفريق الثاني ،فدار حول فكرة أن املعلومات
هو الجهاز الوحيد املوثوق من قبله.
في النهاية ،تقرر أن تتألف لجنة وزارية ،برئاسة رئيس الحكومة
سعد الحريري ،وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ،وعضوية
قادة األجهزة األمنية ،بهدف التنسيق بني األجهزة ،ورسم حدود
واضحة لصالحيات كل منها .قيل كالم كثير ،لكن الهدف
واحد :وجهة ما ُيسمى ملف مكافحة الفساد ،والجهة التي تتولى
التحقيق فيه ،ومستقبله .فهل يمكن القول إن «حملة مكافحة
الفساد» باتت على أبواب نهايتها؟

فصول من حرب القضاء واألمن في العدلية
مـنــذ أي ــام ،يـشــن م ـفـ ّـوض الحكومة
ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة القاضي
بـيـتــر جــرمــانــوس هـجــومــا مـضــادًا
ع ـلــى امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ق ــوى األم ــن
ال ــداخ ـل ــي .ع ـلــى م ــدى أي ـ ــام ،أص ــدر
جــرمــانــوس ع ــددًا مــن االسـتـنــابــات
القضائية ،يطلب فيها من االجهزة
األمنية تزويده بجميع املخالفات
َ
امل ـس ـكــوت عـنـهــا ،ف ــي م ـجــالــي حفر
اآلبــار االرتــوازيــة والبناء والتعدي
عـ ـ ـل ـ ــى االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وه ـ ـ ــذه
االس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــات ت ـص ـي ــب ب ــال ــدرج ــة

ّ
«امبراطور الدقاقات»
ُ
مــن األمـثـلــة الـتــي تـضــرب لـلــداللــة على األزم ــة التي
تـ ـض ــرب االج ـ ـهـ ــزة االمـ ـنـ ـي ــة والـ ـقـ ـض ــاء وصـلـتـهــا
بــاالن ـق ـســام ال ـس ـيــاســي ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
وتيار املستقبل ،قضية «امبراطور الدقاقات» (أي
الحفارات) ،وسام خ.
ّ
األخـيــر مشتبه فــي كونه أحــد أبــرز حــفــاري اآلبــار
االرت ــوازي ــة الــذيــن يـتــولــون تــأمــن الـتــراخـيــص غير
القانونية التي يصدرها املــديــر الـعــام لقوى االمــن
الداخلي اللواء عماد عثمان .وبعد استنابة مفوض
الحكومة لــدى املحكمة العسكرية الـقــاضــي بيتر
جرمانوس االجهزة االمنية بوجوب إبالغه بجداول
تتضمن مخالفات اآلبــار ،طلب القاضي نفسه من
املديرية العامة ألمن الدولة بتوقيف وســام .دهمت
دورية من امن الدولة منزله ،فقيل لها إنه لدى فرع
املعلومات .راجــع «امــن الــدولــة» الـفــرع ،فــرد ضباط
األخير بأن وســام موجود لديهم ً
بناء على إشارة
املدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود!
هـنــا ،يتهم الـفــريــق امل ـنــاوئ لــ«املـعـلــومــات» املديرية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ــداخ ـل ــي بــاس ـت ـبــاق الـتـحـقـيــق مع
وس ـ ــام ،ن ـظ ـرًا مل ــا يـمـكــن أن يـثـبـتــه م ــن ف ـس ــاد في
قـضـيــة اآلبـ ــار بـحــق ال ـل ــواء ع ـث ـمــان .ويـ ــرد الـفــريــق
ّ
اآلخ ــر ب ــأن «أم ــن الــدولــة تـتــدخــل فــي مـلــف ال صلة
لها بــه ،وجرمانوس يحاول االلتفاف على إشــارة
املدعي العام التمييزي ،بصورة مخالفة للقانون».
يتداخل فــي هــذا امللف القانون بــاألمــن والسياسة
والصالحيات .جرمانوس (والفريق الــداعــم له في
التيار الوطني الحر) يصر على أن من حقه أن ّ
تمر
عبره استنابات املدعي العام التمييزي إلى األجهزة
األمنية .أما القاضي سمير حمود (والفريق الداعم
له) ،فيرى أن «صالحياته تشمل كل أفراد الضابطة
العدلية ،من أرفع ّ
مدع عام في الجمهورية ،إلى آخر
مأمور أحراج».

االولـ ـ ــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـق ــوى االم ــن
الداخلي ،اللواء عماد عثمان ،الذي
تصدر عنه ،منذ سـنــوات ،كما عن
عدد من أسالفه في املديرية ،لوائح
إلــى القطعات اإلقليمية في الــدرك،
لـصــرف الـنـظــر عــن مـخــالـفــات حفر
اآلب ــار االرت ــوازي ــة وتشييد األبنية
بال تراخيص.
خ ـطــوة جــرمــانــوس رب ـمــا سـتــؤدي
إل ــى خـفــض نـسـبــة الـتـعــديــات على
امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ،ال ـتــي تـتــم ب ــا أي
مـ ــراعـ ــاة ل ـخ ـط ــورة اس ـت ـه ــاك تـلــك
الـ ـ ـث ـ ــروة ،م ــن دون أي ح ـس ـيــب او
رقيب ،وبصرف النظر عن مبررات
ع ـث ـم ــان .ل ـكــن ي ـص ـعــب ال ـت ـصــديــق،
بــرأي مصادر قضائية وأمنية ،أن
خ ـطــوة ج ــرم ــان ــوس ت ـنـ ّـم ع ــن حس
بـيـئــي أو قــانــونــي اسـتـيـقــظ فـجــأة
لدى مفوض الحكومة لدى املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة .ف ـق ــد س ـب ــق لـ ـع ــدد مــن
وسائل اإلعالم ،وأوالها «األخبار»،
أن نـ ـش ــرت أكـ ـث ــر مـ ــن ت ـح ـق ـيــق عــن
مـخــالـفــات عـثـمــان فــي ه ــذا املـجــال،
من دون أن تتحرك النيابة العامة
ّ
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة .لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ـ ــن مــن
جرمانوس يؤكدون أنه ّ
تحرك بعد
الكتاب الــذي أرسلته وزارة الطاقة
قبل أســابـيــع إلــى وزارة الداخلية،
وتطلب فيه وقــف بدعة تراخيص
عـثـمــان .م ـصــادر أمـنـيــة وقضائية
ت ـ ــرى أن ج ــرم ــان ــوس يـ ـه ــدف إل ــى
ال ـقــول إن «م ــن يــرفــع ل ــواء مكافحة
ال ـف ـس ــاد ف ــي الـ ـقـ ـض ــاء ،أي عـثـمــان
وف ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ،ال يـمـكـنــه فعل
ذل ــك فـيـمــا ه ــو غـ ــارق ف ــي ال ـف ـســاد،
وملف اآلبــار االرتــوازيــة خير دليل
عـلــى ذل ـ ــك» .وتـض ـيــف امل ـص ــادر أن
جــرمــانــوس لــم يـتـحـ ّـرك ســوى للرد
على «التسريبات» التي يتهم فرع
املعلومات بالوقوف خلفها ،والتي
تنسب إليه «فسادًا ما» أقر به عدد
من السماسرة املوقوفني في قضية
«الفساد العدلي».
ل ـ ـ ــم ي ـ ـك ـ ـتـ ــف جـ ـ ــرمـ ـ ــانـ ـ ــوس ب ـ ــذل ـ ــك.
فـ ـق ــد أصـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ـ ــرارًا وأرس ـ ـ ـلـ ـ ــه إل ــى
«املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات» ،ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه ن ـقــل
امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف إيـ ـ ـل ـ ــي غـ ـب ــش ـ ـ ـ ـ امل ـت ـه ــم
باملشاركة في تلفيق تهمة التعامل
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـلـمـمـثــل
املسرحي زياد عيتاني ـ من سجن
املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
ف ــي األش ــرف ـي ــة ،إل ــى سـجــن روم ـيــة.
وع ــزا مـفــوض الحكومة ق ــراره إلى
عدم جــواز بقاء املوقوف في عهدة
الجهة الـتــي أوقـفـتــه وحققت معه.
وتـ ـ ــرد مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة وق ـضــائ ـيــة

قرار بترحيل
سوريين إلى
بالدهم

)داالتي ونهرا(

عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار مــؤكــدة غ ـيــاب أي
نــص قــانــونــي يـمـنــع ب ـقــاء مــوقــوف
ً
في «سجن املقر الـعــام» ،فضال عن
أن غبش كــان قــد تـقــدم بكتاب الى
ج ــرم ــان ــوس ن ـف ـس ــه خ ـ ــال ش ـبــاط
ال ـف ــائ ــت طــال ـبــا إبـ ـق ــاءه ح ـيــث هــو،
ً
مـعـلــا طـلـبــه بــال ـخــوف مــن سطوة
املقدم سوزان الحاج وخشيته على
حياته! هنا أيضًا ،تحضر النظرية
نفسها :جرمانوس يريد «التنقير»
على املعلومات ،فيرد ّ
مقربون منه

ّ
سجل أحد القضاة
وقائع التحقيق الذي
أجرته معه هيئة
التفتيش القضائي!

ّ
بالقول إن الفرع األمني يتدخل في
سـيــر محاكمة غـبــش وال ـح ــاج ،من
خ ــال تـلـقــن االول اإلف ـ ـ ــادات الـتــي
تضر بشريكته في التهمة!
م ــا سـبــق ج ــزء يـسـيــر مـمــا يشهده
الـقـضــاء ،وســط الحديث عــن لوبي
س ـي ــاس ــي أمـ ـن ــي ق ـض ــائ ــي يـسـعــى
لوقف «حملة مكافحة الفساد» عبر
ُ
القول إن االعترافات التي انتزعت
مــن املوقوفني لــدى فــرع املعلومات
ّ
تمت تحت التعذيب ،وأن «هجمة»

الفرع يجب أن تتوقف .وفي األيام
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ـ ـ ـ ــرددت ش ــائـ ـع ــات عــن
وجــود نية بسحب ملف التحقيق
م ـ ــن ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات .لـ ـك ــن ه ــذه
الشائعات تأكدت أمس في اجتماع
املـ ـجـ ـل ــس االع ـ ـل ـ ــى ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ،حـيــث
شــدد وزي ــر الــدولــة لـشــؤون رئاسة
الجمهورية سليم جريصاتي على
وج ـ ـ ــوب أن يـ ـك ــون م ـل ــف م ـكــاف ـحــة
الـفـســاد فــي عـهــدة املــديــريــة العامة
ألم ــن ال ــدول ــة .وبــال ـتــأك ـيــد ،ل ــم يكن

جريصاتي يدلي برأيه الشخصي.
كان ناطقًا باسم رئيس الجمهورية
وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،للتلميح
ب ـ ــأن ت ـح ـق ـي ـقــات ال ـ ـف ــرع «م ـسـ ّـي ـســة
ً
وتستهدف قضاة من جهة واحدة».
ي ــرد ف ــري ــق ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ـ
املــدعــي الـعــام التمييزي ـ ـ الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري اآلخـ ــر بـتــأكـيــد أن
ك ــل ن ـتــائــج ت ـح ـق ـي ـقــات امل ـع ـلــومــات
التي ّأدت إلــى االشـتـبــاه فــي تــورط
قضاة بالفساد مثبتة بتسجيالت

صـ ــوت ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـلـ ــى هـ ــواتـ ــف
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاسـ ــرة ،وأن املـ ــوقـ ــوفـ ــن لــم
يكونوا قادرين على نفي أي منها،
داع إله ــان ــة
ول ـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك ً مـ ــن ٍ
أح ــد مـنـهــم ف ـضــا ع ــن تـعــذيـبــه أو
ت ــره ـي ـب ــه .وت ـض ـي ــف مـ ـص ــادر ه ــذا
الفريق بالقول إن التحقيقات «أدت
حتى اآلن إلى االشتباه في أقل من
 10ق ـضــاة ،أحــدهــم مـحـســوب على
تيار املستقبل ،وبالتالي ،ال صحة
لتهمة تسييس الحملة».

وفــي سـيــاق الـحــرب الــدائــرة أيضًا،
يتداول عدد من القضاة معلومات
تفيد بأن أحد القضاة املشتبه في
تــورطـهــم بملفات فـســاد ،عمد إلى
ُتسجيل مـجــريــات التحقيق الــذي
أجري معه من قبل هيئة التفتيش
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائ ـ ــيُ .
وي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول أن هـ ــذا
ُ
التسجيل أرســل إلى أحد املحامني
املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ـ ــن م ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
واملـغـتــربــن ج ـبــران بــاسـيــل بهدف
إظـ ـه ــار أن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــارغ ــة».
ُ
ويشكك عدد من القضاة في متانة
ُ
االستجوابات التي تجريها «هيئة
الـت ـفـتـيــش» ،مـتـســائـلــن ع ــن خـبــرة
الـ ـقـ ـض ــاة أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ــذي ــن
يـ ـت ــول ــون ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع زمــائ ـهــم
ً
املشتبه فيهم ،وصوال إلى التشكيك
ّ
املهني!
في تاريخ بعضهم
وفي إطار الهجمات املرتدة أيضًا،
ُ
ّ
ت ـ ـش ـ ــن ح ـم ـل ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ــوق ــوف
ج ــو ع .أح ــد املــدن ـيــن املـشـتـبــه في
كونهم سـمــاســرة عــدلـيــن ،والــذيــن
جـ ـ ــرى ت ــوق ـي ـف ـه ــم .أث ـ ـيـ ــرت م ـســألــة
عـ ـ ـ ــدم قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فــي
توقيفه لنحو شهر كامل لدى فرع
املعلومات ،فيما القانون ال يجيز
التوقيف ألكثر من  48ساعة قابلة
لـلـتـمــديــد م ــرة واح ـ ــدة ،قـبــل إحــالــة
القضاء .إال أن مصادر
املوقوف على ّ
بأنه ّ
تبي أن املذكور
قضائية ترد
مـ ــاحـ ــق ب ـس ـب ــع قـ ـض ــاي ــا اح ـت ـي ــال
وشيكات من دون رصيد ،وفي حقه
أك ـثــر م ــن م ــذك ــرة تــوق ـيــف غـيــابـيــة.
أمــا التحقيقات الـتــي أجــريــت معه
بعد توقيفه ،فتمت إحالتها على
النيابة العامة االستئنافية ضمن
املهلة القانونية.
ّ
مـ ــا ي ـ ـ ــدور فـ ــي الـ ـع ــدلـ ـي ــة ال ي ـبــشــر
بالخير .دفــع ذلــك بالنائبة العامة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة ف ـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـن ــان،
القاضية غادة عون ،إلى زيارة قصر
بعبدا بعيدًا عن األضواء قبل أيام،
لتضع رئـيــس الجمهورية العماد
ميشال عــون في صــورة ما يجري.
وبحسب ما علمت «األخـبــار» ،فإن
رئـيــس الجمهورية أبـلــغ القاضية
ال ـتــي كــانــت لـهــا ال ـيــد ال ـطــولــى في
ت ـح ــري ــك م ـل ــف «م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـســاد
الـ ـقـ ـض ــائ ــي» أن ش ـي ـئ ــا لـ ــن يــوقــف
ح ـم ـلــة ت ـن ـظ ـيــف ال ـع ــدل ـي ــة .وألج ــل
ذل ـ ــك ،يـنـتـظــر م ـع ـن ـيــون بــالـقـضـيــة
األيـ ــام املـقـبـلــة ال ـتــي سـتـكـشــف كف
يد قضاة جدد ،أو انحسار الحملة،
لتعود العدلية إلى سابق عهدها:
صورة عن اإلدارة واالمن والسلطة
السياسية.

اج ـت ـمــاع املـجـلــس االع ـل ــى ل ـلــدفــاع في
القصر الجمهوري أمس ّ
خصص جزءًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن م ــداوالت ــه ملـعــالـجــة مـســألــة
ت ـهــريــب االشـ ـخ ــاص وال ـب ـضــائــع عبر
ال ـح ــدود ال ـب ـ ّ
ـري ــة ،وال ـي ــد الـعــامـلــة غير
ّ
املرخص لها .وقالت مصادر املجتمعني
إن «املجلس اطلع على معلومات تفيد
ب ــأن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـســوريــن الــذيــن
أوقفوا بسبب دخولهم لبنان خلسة،
تـبـ ّـن انـهــم كــانــوا مسجلني فــي لوائح
ال ــاجـ ـئ ــن ،وانـ ـه ــم ي ـ ـ ـ ــزورون ب ــاده ــم
عـبــر امل ـعــابــر غـيــر ال ـشــرع ـيــة ،إال انـهــم
ّ
يسجلون أسماءهم بصورة قانونية
في املراكز الحدودية السورية .لكنهم
يتجاوزون املراكز الحدودية اللبنانية
عبر الـجــرود ،بمساعدة ِّ
مهربني ،لكي
ال يفقدوا صفة الالجئني والتقديمات
التي يحصلون عليها من املؤسسات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .ولـ ـفـ ـت ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن
«املجلس منح املــديــريــة العامة لألمن
العام الضوء األخضر لترحيل هؤالء
إل ــى س ــوري ــا ،الن ـهــم يــدخ ـلــون بــادهــم
ب ـصــورة شــرعـيــة ،مــا يعني غـيــاب أي
مـبــرر للجوئهم إل ــى ل ـب ـنــان» .وم ــع أن
الـقــانــون يسمح لــأمــن ال ـعــام باتخاذ
ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ،إال أن ــه ك ــان يـمـتـنــع عن
ذلك منذ سنوات ،بسبب قرار سياسي
كــان يـحــول دون تسليم ســوريــن إلى
دولـتـهــم .كــذلــك نوقشت هــذه القضية
بجانبها القضائي ،إذ كان يتم توقيف
ب ـعــض ال ـس ــوري ــن ملـ ــدة أي ـ ــام ومـ ــن ثم
ً
يطلق سراحهم ،فضال عن عدم توقيف
ُ
ّ
املهربني ألكثر من أسبوعني .وقد طلب
الــى القضاء التشدد باتخاذ التدابير
الالزمة في هذا الشأن.
من جهة أخــرى ناقش املجلس قضية
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ب ـش ـكــل
مـخــالــف لـلـقــانــون فــي لـبـنــان ،تحديدًا
م ــن افـتـتـحــوا مــؤس ـســات ت ـجــاريــة من
دون الـحـصــول على رخــص قانونية.
وفيما كــان األمــن العام ينفذ عمليات
دهــم ،ويختم املحال املخالفة بالشمع
االحمر بناء على إشــارة القضاء ،كان
القضاء نفسه يصدر قــرارات معاكسة
تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ألصـ ـح ــاب
املحال بتسوية أوضاعهم» .وفي هذه
املسألة أيضًا ،تقرر بأن يلجأ القضاء
الى التشدد في قراراته.
وفـ ـ ــي ق ـض ـي ــة ت ـه ــري ــب ال ـب ـض ــائ ــع مــن
ســوريــا ،تـقــرر أيـضــا تشديد إج ــراءات
املـكــافـحــة ،س ــواء لجهة إغ ــاق املعابر
غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة ،او ل ـنــاح ـيــة عـمـلـيــات
ال ـ ـت ـ ـهـ ــريـ ــب الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـتـ ــم ع ـ ـبـ ــر امل ـ ــراك ـ ــز
الـجـمــركـيــة ،ومـنـهــا عـلــى سبيل املـثــال
عـمـلـيــات تـهــريــب الـتـبــغ والـتـنـبــاك من
السوق الحرة في سوريا.

