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لبنان

لبنان
قضية

إلتفاف على مطلب توحيد الدفع بالليرة؟

هديل فرفور
ق ـب ــل ن ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن ،ط ـل ــب امل ــدي ــر
العام لشركة طيران الشرق األوســط
م ـح ـمــد الـ ـح ــوت م ــن ح ــاك ــم م ـصــرف
لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة «ت ـ ــزوي ـ ــد»
ال ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالرات ال ـ ـتـ ــي ت ـل ــزم
الـشــركــة لتسديد متطلبات شركات
وقود الطائرات ورسوم املطارات في
ّ
الخارج .إل أن الطلب جوبه بالرفض.
الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أعـ ـلـ ـن ــت «مـ ـي ــدل
إي ـ ـسـ ــت» أنـ ـ ــه اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن اإلثـ ـن ــن

شركات طيران
خاصة عدة أبدت
استعدادها
لقبض سعر
التذاكر من
ُالمكاتب بالليرة
مسبقًا و«لفترة
شهرين ُمقبلين»
(مروان طحطح)

ّ
حكم في قضية تحرش طبيب بمريضة:
القصة «راسمالها»  15مليون ليرة!
تقرير

«الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدوالر:
لن ُيلغي تراجع شركة طيران الشرق
األوسط عن حصر دفع تذاكر السفر
بالدوالر غرابة القرار وضرورة البحث
فيه .ففي وقت كان ممثلو بعض
شركات الطيران ّالخاصة «حريصين» على
القوانين التي تحتم احترام سعر الصرف،
كانت الشركة «المدعومة» من مصرف
لبنان ومعها نقابة مكاتب السفر،
يدفعون باتجاه زيادة أسعار التذاكر
وتكبيد ُ
المسافرين فارق سعر صرف
العملة بحجة توحيد السعر بين الشركات
وأصحاب مكاتب السفر .ما حصل خالل
اليومين الماضيين يضع مصرف لبنان،
ُم ّ
جددًا ،أمام مسؤولية معالجة أزمة
سعر الصرف التي تلقي بظاللها على
مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها
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(اليوم) «ستقوم كل شركات الطيران
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـ ــن ضـمـنـهــا
طيران الشرق االوســط بقبول الدفع
فـقــط ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي» ،عـلــى أن
ت ـع ـق ــد الـ ـش ــرك ــة م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـحــاف ـيــا
ت ـ ـشـ ــرح فـ ـي ــه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي ّأدت
إل ــى ات ـخــاذهــا ال ـق ــرارّ .أدى ذل ــك ،في
ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ـ ُـاض ـ ـيـ ــن ،إل ـ ـ ــى ت ـه ــاف ــت
كثيرين من املقيمني في لبنان على
مكاتب الشركة لشراء التذاكر بالليرة
قبل أن تتراجع إدارة الشركة ،أمس،
عن قرارها وتعلن إلغاء املؤتمر.
ووف ــق مــا جــاء فــي الخبر الصحفي،
ّ
ف ـ ـ ـ ــإن ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــة ع ـ ــن ال ـ ـقـ ــرار
ج ـ ــاء «ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ل ـط ـلــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء حـ ّـســان ديـ ــاب» ،فيما بــرزت
حــالــة «إسـتـنـفــار» كـبـيــرة عـ ّـبــر عنها
ال ـن ــاش ـط ــون ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
اإلج ـت ـم ــاعــي وش ـخ ـص ـيــات وج ـهــات
س ـيــاس ـيــة ،أب ــرزه ــا ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
ّ
الحر الــذي كــان يعتزم تقديم إخبار
ق ـضــائــي أمـ ــام ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ضــدّ
«امل ـي ــدل إي ـســت» ال ـي ــوم« ،ملخالفتها
ً
القوانني أوال ،وحرمانها اللبنانيني
مــن الـسـفــر بالعملة املـتــوفــرة لديهم
حقوقهم».
ثانيًا وهذا أبسط ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا م ـ ــن ن ـق ــاب ــة
أص ـحــاب مـكــاتــب الـسـفــر والـسـيــاحــة
في لبنان أن «تقود» اإلستنفار نظرًا
للمطالبات الحثيثة التي كان ينادي
ب ـهــا أصـ ـح ــاب امل ـك ــات ــب م ـنــذ إنـ ــدالع
األزمــة ،للسماح لهم بالدفع بالليرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو ع ـل ــى أسـ ـ ــاس الـسـعــر
ّ
الصرف الرسمي ألن تضارب السعر
بـُـن املـكــاتــب وشــركــات الـطـيــران دفع
املسافرين إلــى التوجه إلــى شركات
ً
الطيران مباشرة على حسابهم ،بدت

النقابة «شريكة» بالقرار! إذ أصدرت،
ّ
«متبنيًا» لقرار
أول من أمــس ،بيانًا
ّ
«امليدل إيست» ،أعلنت فيه «التوصل
ّ
إلـ ــى حـ ــل ي ـق ـضــي ب ـتــوح ـيــد مـعــايـيــر
التعامل بني شركات الطيران من جهة
وك ُــل م ــن مـكــاتــب الـسـفــر ُوالـسـيــاحــة
واملـسـتـهـلـكــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ()...
على أن يبدأ التنفيذ صباح اإلثنني
(ال ـيــوم)» .وذهبت إلــى تقديم الشكر
ّ
«لكل من ساهم في حل هذه املسألة
م ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن وع ـل ــى
رأس ـه ــم فـخــامــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون وإدارات شركات
الطيران العاملة وعلى رأسها إدارة
شركة طـيــران الـشــرق األوس ــط (!»)...
بمعنى آخر ،بدت النقابة فرحة بقرار
رف ــع سـعــر ال ـتــذاكــر ب ــال ــدوالر بحجة

نقابة مكاتب السفر
رحبت بالقرار بحجة
توحيد السعر بعدما
كانت تطالب بتوحيد
السعر بالليرة

توحيد السعر ،في حني كان أصحاب
امل ـكــاتــب يـطــالـبــون بـتــوحـيــد السعر
ولكن بالليرة اللبنانية!
ّإل أن ال ـ ـ ـ ّ
ـرد «الـ ـق ــاس ــي» ع ـل ــى ب ـيــان

النقابة جاء على لسان مكتب اإلعالم
في رئاسة الجمهورية الــذي أوضح
أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،بـعــد
مراجعته مــن النقابة ،طلب توحيد
التسعير لبطاقات السفر مــن خالل
تـطـبـيــق ال ـقــوانــن الـلـبـنــانـيــة بحيث
يكون التسعير بالليرة اللبنانية».
وك ــان الفـتــا أن يتم طــرح «قانونية»
قـ ـ ــرار ال ــدف ــع ب ـ ــال ـ ــدوالر حـ ـصـ ـرًا ،مــن
قبل مندوب احــدى شركات الطيران
الخاصة في لبنان ،خــال اإلجتماع
الـ ـ ــذي ع ـق ــد ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــاضـ ــي بــن
ممثلي شركات الطيران العاملة في
لبنان والنقابة و مدير املبيعات في
«امليدل إيست» مروان الهبر.
ُ
ّ
وتـ ـفـ ـي ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
مـمـثـلــي ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران الـخــاصــة
ب ــدوا أك ـثــر «ح ــرص ــا» عـلــى قــانــونـيــة
ّ
ق ــرار حـصــر الــدفــع ب ــال ــدوالر فــي ظــل
وضوح القوانني التي توجب احترام
سعر الصرف الرسمي وقبول العملة
ّ
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .ت ـن ـق ــل م ـ ـصـ ــادر ُمــط ـل ـعــة
ع ــن أح ــد ال ـحــاضــريــن ف ــي اإلجـتـمــاع
تـ ـس ــاؤل أحـ ــد هـ ـ ــؤالء ب ـش ــأن «املـ ـ ــادة
الـقــانــونـيــة ال ـتــي سـيـبــرزهــا مـنــدوب
ّ
لتساؤل من
الشركة في حال تعرض ً
قبل وزارة اإلقـتـصــاد» ،الفتة إلــى أن
«النقابة والهبر ضغطوا على ممثلي
الشركات بشكل غير مباشر لتجنب
ّ
التوصل إلى قرار الدفع»!
معارضة
وعـلـيــه ً ،يـ ــزداد ق ــرار «امل ـي ــدل إيـســت»
غـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــة! فـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاذا قـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـش ــرك ــة
«املــدعــومــة» مــن مـصــرف لـبـنــان بعد
مـ ـض ــي ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر عـ ـل ــى األزم ـ ـ ــة
ح ـص ــر الـ ــدفـ ــع بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر؟ وم ـ ــا هــي
امل ـ ـبـ ــررات ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي دفـعـتـهــا
ال ــى ات ـخ ــاذه؟ وكـيــف لـنـقــابــة مكاتب

السفر أن تعارض توجهات أصحاب
املكاتب الذين كانوا يطالبون بالدفع
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة أو ع ـلــى أس ــاس
سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي بــالــرغــم من
م ـع ــرف ـت ـه ــا ب ــال ـغ ــن ال ـ ـ ــذي ي ـش ـكــونــه
والذي يتهمون الشركة بالتسبب به؟
ّ
حاولت «األخـبــار» ،التواصل مع كل
من الهبر وأمــن سر النقابة ريمون
ّ
إل أن ـه ـم ــا لــم
وهـ ـب ــة ل ــإس ـت ـي ـض ــاح ُ
يجيبا على إتصاالتها املتكررة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـ ــرى ع ـ ــدد مـ ــن أص ـح ــاب
املـ ـك ــات ــب أن «م ـ ـيـ ــدل إي ـ ـسـ ــت» كــانــت
تـعــي أن ق ــراره ــا «ل ــن ي ـم ـ ّـر» ،وأن ما
قــامــت لـيــس إال «مـ ـن ــاورة» للتحايل
على مطالب أصحاب مكاتب السفر
الـقــاضـيــة بتوحيد األس ـعــار والــدفــع
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة« ،بـ ـحـ ـي ــث ت ـب ـق ــى ال ـش ــرك ــة
ّ
تحتكر بيع الـتــذاكــر فــي ظــل األزم ــة،
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــانـ ــي أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب املـ ـك ــات ــب
وع ــائ ــاتـ ـه ــم م ـ ــن تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
اإلقتصادية».
يقول أحــد هــؤالء ل ـ «األخ ـبــار» ،وهو
ص ــاح ــب واحـ ـ ــدة م ــن ك ـب ــرى وكـ ــاالت
ال ـس ـف ــر إن ش ــرك ــات طـ ـي ــران خــاصــة
عــدة أبــدت استعدادها لقبض سعر
الـتــذاكــر مــن املـكــاتــب بالليرة ُمسبقًا
ّ
متهمًا
و«ل ـف ـتــرة شـهــريــن ُم ـق ـب ـلــن»،
الـنـقــابــة ب ـ «م ـحــابــاة» شــركــة «املـيــدل
إيست».
ّ
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ت ــراج ــع ال ـش ــرك ــة عن
القرار يعطي أصحاب املكاتب زخمًا
جــدي ـدًا ملطالبتهم بــالــدفــع لشركات
الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران بـ ــال ـ ـ ُل ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار
«مساواتهم باملسافرين وبمختلف
املـقـيـمــن» ،ذلــك أن أصـحــاب املكاتب
هم «مواطنون لبنانيون أيضًا» على
ّ
حد تعبيرهم.

(أنخيل بوليغان -
المكسيك)

كتاب مفتوح إلى نقابة األطباء ووزير الصحة
عام  ،2017خضعت املريضة ح .ع .لعملية استئصال الزائدة في أحد مستشفيات بيروت.
بعد انتهاء الـجــراحــة ونقلها إلــى غــرفــة فــي انتظار طبيب التخدير املــوكــل إلـيــه إيقاظها،
ّ
التحرش بها ،فبدأت بالصراخ
واعتقادًا منه أنها ال تزال تحت تأثير البنج ،عمد األخير إلى
ما استدعى دخول عدد من األطباء واملمرضات إلى غرفة املريضة .بعد الحادثة ،أصدرت
املتهم بالجناية كما ينص قانون 508
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمًا بتجريم
ُ
من مــادة العقوبات ،ثم ما لبثت هذه العقوبة أن أبدلت وألــزم الجاني بدفع  15مليون ليرة
للضحية .من هنا ،ال ّبد أن نسأل محكمة الجنايات ونقابة األطباء عن سبب عدم صون
حرمة املريض الذي سلم نفسه بثقة إلى املستشفى وإلى طبيب البنج ألجل العالج .فهذه
الجناية ال يستهان بها .واملــال ال ّ
يعوض الضحية عن الجريمة التي وقعت بحقها وبحق
ً
املجتمع .وما حصل من انتهاك مرفوض جملة وتفصيال وقرار كهذا ليس إهانة للضحية
واألخالقيات الطبية ومهنة الطب فحسب ،بل إهانة للنقابة ومحكمة الجنايات وفكرة العدل
ُ
واملساءلة في لبنان .هذه ليست هفوة عابرة أو خطأ غير مقصود .هذه جريمة تمت عن
سابق تصور وتصميم .جريمة نابعة من خلل جوهري في شخصية الطبيب وفقدانه
ألبسط قواعد األخالقيات اإلنسانية واملهنية .وأقــل ما يجب فعله هو شطب الطبيب من
ُ
النقابة ومنعه من ممارسة هذه املهنة ّ
املقدسة التي عمادها الثقة واالحترام و الخلق.
د .تاليا عراوي
ّ
أخصائية في األخالقيات الطبية واألخالقيات اإلكلينيكية

راجانا حمية
قبل عامني ونصف عام تقريبًا ،رفعت
إحدى السيدات شكوى أمام القضاء
ّ
بالتحرش
«تتهم» فيها أحد األطباء
ب ـهــا أث ـن ــاء خ ـضــوع ـهــا ل ـج ــراح ــة في
أحد مستشفيات بيروت .كانت جرأة
ت ـلــك ال ـس ـي ــدة كــاف ـيــة ك ــي ت ـخ ــرج من
«عشيرتها» لتسرد مــا تـعـ ّـرضــت له
فــي أحــد «أه ــم» املستشفيات ،مــع ما
يعنيه ذلك من مثولها أمــام القضاء
لإلدالء بشهادتها .لكن حكم القضاء
لـ ــم ي ـ ـعـ ــادل ج ـ ـ ــرأة ت ـل ــك املـ ـ ـ ـ ــرأة .فـفــي
ال ـس ــادس عـشــر مــن الـشـهــر املــاضــي،
ص ــدر الـحـكــم فــي الـشـكــوى املــرفــوعــة
ب ـح ــق ال ـط ـب ـي ــب ن .ب .عـ ــن مـحـكـمــة
الجنايات في بيروت .وبعد مرافعة
ع ـل ـن ـيــة ،أص ـ ـ ــدرت امل ـح ـك ـمــة حـكـمـهــا
«بــاســم الشعب الـلـبـنــانــي» ،وقضى،
ب ـ ـ ـ ــ«اإلج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع» ،ت ـ ـجـ ــريـ ــم ال ـط ـب ـي ــب
«بــال ـج ـنــايــة امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا في
املــادة ّ 508عقوبات وإن ــزال األشغال
الشاقة بحقه ملدة ثالث سنوات (…)
وبتخفيض العقوبة سندًا للمادة 253
عقوبات وإبدالها بالحبس ملدة سنة
واحــدة (…) وبوقف تنفيذ العقوبة
سـنـدًا لـلـمــادة  169عـقــوبــات وإطــاق
بداع
سراحه فورًا ما لم يكن موقوفًا
ٍ
آخـ ــر وإلـ ــزامـ ــه بـ ــأن ي ــدف ــع لـلـمــدعـيــة
ً
عـطــا وض ــررًا قــدرهـمــا خمسة عشر

مليون
لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة
لـبـنــانـيــة».
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا س ـ ـ ــاق
القاضي تبريرًا
آخ ـ ــر مل ـن ــح املـتـهــم
تخفيفية»،
«أسـبــابــا
ّ
ّ
ي ـت ـع ــل ــق بـ ـ ــ«س ـ ــن ـ ــه» ،إذ
كــان يبلغ  66عــامــا عندما
ارتكب جرمه.
ب ـث ــاث مـ ُــواد قــانــون ـيــة ف ــي فـقــرة
ّ
واح ـ ــدة ،قــل ـصــت الـجــريـمــة «الـثــابـتــة
ّ
بأدلة» أوردتها النيابة العامة ومن
بعدها محكمة الجنايات ،إلى حدود
ال ـت ـع ــوي ــض امل ـ ـ ــادي ب ـم ــا ال ي ـع ـ ّـوض
حجم الضرر املعنوي الذي ّ
تعرضت
لــه املــريـضــة ،بما تصبح معه عبارة
«باسم الشعب اللبناني» فضفاضة
وسوريالية.
تـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـت ـخ ـف ـي ـف ـيــة
بــرغــم إي ــراد «أدل ــة فــي الـقــانــون تثبت
أن املـ ــدع ـ ـيـ ــة كـ ــانـ ــت واع ـ ـي ـ ــة ب ــدل ـي ــل
اسـتــذكــارهــا تلقائيًا الس ــم املمرضة
ال ـتــي كــانــت ف ــي غــرفــة الـعـنــايــة وهــو

م ــا أك ــدت ــه امل ـمــرضــة أمـ ــام املـحـكـمــة».
وحـ ــول ه ــذه الـنـقـطــة ب ــال ــذات ،كــانــت
امل ــدعـ ـي ــة ت ـع ـي ــد ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــرة ي ـع ــاد
اس ـت ـج ــواب ـه ــا ت ـفــاص ـيــل ال ـق ـص ــة بــا
ن ـق ـصــان ،وت ـحــدي ـدًا الـجـمـلــة الـ ــواردة
أكثر من مرة والتي توردها املحكمة

كدليل إضافي وهي «مالمسة املتهم
ل ـج ـس ــده ــا ال ـ ـعـ ــاري وم ـ ـ ـ ّـد ي ــدي ــه إل ــى
ً
أم ــاك ــن ح ـســاســة ف ــي جـسـمـهــا قــائــا
لها مبسوطة (…) مستفيدًا من عدم
قدرتها على دفــع التعرض الحاصل
نتيجة عــدم حيازتها للقوة الالزمة
ل ــذل ــك ب ـف ـعــل الـ ـتـ ـخ ــدي ــر» .ث ـم ــة دل ـيــل
إض ــاف ــي ،وه ــي «قــريـنــة مـسـتـمــدة من
واقــع موافقة املتهم على دفــع خمسة
آالف دوالر لحل القضية في معرض
مكاملته الحاصلة مــع وكـيــل املدعية
(…) وعــدم اقتناع املحكمة بالتبرير
الذي أعطاه لهذه الواقعة».
بــرغــم كــل تـلــك األس ـب ــاب ،ك ــان الحكم
الـ ـس ــوري ــال ــي م ـع ـط ــوف ــا ع ـل ــى جـمـلــة
ُ
تبريرات ال تعفي املجرم من جريمته.
أما ما هو أكثر سوريالية فكان «رأي»
نقابة األطباء التي اعتبرت ،بحسب
املـصــادر ،أن هــذا الطبيب «لــم يرتكب
خطأ طبيًا ملحاسبته» ،كما أن الحكم
ً
«بناء على شكوى شخصية».
صــدر
ّ
وهـ ــذا م ــا أك ـ ــده م ـحــامــي ال ـن ـقــابــة في
«امل ـ ـ ــرة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـت ــي ح ـض ــر ب ـهــا»
إحــدى جلسات الحكم ،بــأن «النقابة
أجرت تحقيقًا داخليًا ولم يثبت شيء
في حق الطبيب» ...علمًا أن املستشفى
حيث حصلت الحادثة استغنى عن
الطبيب عقب إجراء تحقيق.
وهذه ليست املرة األولى التي يخرج

فيها طبيب مــن «جــريـمــة» يرتكبها،
ّ
بغض النظر عن نوعها ،أكانت خطأ
وليس هناك إلــى اآلن
طبيًا أم غيره.
ُ
ما يفيد بأن طبيبًا شطب من النقابة
ألنــه ارتـ ّكــب مــا يخالف قسم مهنته.
لكن ،بغض النظر عن «الحماية» التي
ّ
يتمتع بها األطـبــاء من النقابة ،فات
هــؤالء أن ثمة قانونًا لــآداب الطبية
خرقه الطبيب ن .ب .في تعاطيه مع
امل ــري ـض ــة  -امل ــدع ـي ــة ،ولـ ــم ي ــؤخ ــذ أي
إجراء بحقه .مخالفة صريحة للمادة
 27من القانون التي تفرض في بعض
أجــزائ ـهــا معاملة الطبيب للمريض
«بإنسانية واستقامة» ،والتي يبدو
أن ـه ــا ت ـس ـقــط م ــن ح ـس ــاب ــات الـنـقــابــة
عندما يتعلق األمر باملحاسبة.

رغم األدلة الثابتة
ّ
خففت المحكمة
الحكم إلى حدود
التعويض المادي

ّ
ّ
موقوفو الحراك :قرار ظني تأخر وال تحقيق في التعذيب
«خــال أسبوع مش أكـتــر» ،بهذه العبارة يجيب املحامون عادة
على سؤال عن ّ
املدة التي يفترض انتظارها بني ختم التحقيقات
ّ
مع املوقوفني إلى حني صدور مطالعة النيابة العامة والقرار الظني.
ّ
ّ
قضية «حــرق واجهة مصرف االعتماد اللبناني في
إال أنــه في
الــزوق ( )2020/1/5ورمــي مولوتوف على مركز ّ
التيار الوطني
ّ
ّ
الحر في جونية ( ،»)2019/12/6تأخر الـقــرار الظني أكثر من
ّ
ّ
أسبوع .ملف هذه القضية شمل أكثر من  13مدعى عليهم من
قبل النيابة العامة االستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية
غــادة عــون ،وثمة  4موقوفني إلــى حينه ،هــم :جــورج قــزي الــذي

أسقط مصرف االعتماد اللبناني الدعوى بحقه ومحمد سرور
(أوقفا منذ نحو شهر ونصف شهر) ،وجو شليطا وجهاد العلي
(أوقفا قبل أسبوعني في  )2020/2/3بعد استجوابهما خالل
جلسة استكمال التحقيق واالستماع إلى الشهود أمــام قاضي
التحقيق في بعبدا بسام الحاج.
القاضي الحاج رفــض إخــاء قــزي وســرور رغــم شكواهما من
ّ
التعرض للتعذيب في وزارة الدفاع ،ولم يبادر إلى فتح تحقيق
تلقائي بموجب القانون ( 2017/65قانون التعذيب وغيره من
ضــروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة).

ّ
إلــى ذل ــك ،أص ــدر الـحــاج مــذكــرات توقيف غيابية بـحــق عــدد من
األش ـخ ــاص ،منهم ربـيــع الــزيــن (ص ــدر ق ــرار إخ ــاء سبيله في
 2020/2/4بكفالة ّ
مالية) ...و«ذلــك بعد أن قام الحاج باستدعاء
الزين ّ
ّ
للتوسع في التحقيق ،نتيجة ادعــاء النيابة العامة
مجددًا
ّ
إضافية وهي إثــارة الحرب األهلية
االستئنافية ضده بجنايات
ّ
ّ
ّ
التي تقدم بها
ة
الطبي
املعذرة
رفض
وإضــرام النار قصدًا ،وألنه
ّ
ّ
ّ
وكيله في  7الجاري ،أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه» ،وفق ما
ّ
املتطوعني للدفاع عن املتظاهرين.
نقلت لجنة املحامني
(األخبار)

