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القاضية (مروان
طحطح)

«ترويج المخدرات في الجامعات»

جولة االستئناف األخيرة
في  30أيــار  2013كشفت «األخبار» فضيحة
أقلقت قصر العدل :نافذون ضغطوا على
قــضــاة لتبرئة أوالدهـــم مــن قضية ترويج
مــخــدرات .عــوقــب الــقــضــاة ،إال أن محكمة
المطبوعات أدانت «األخبار» والزميل محمد نزال
على فضح القضية في سابقة فريدة من
ُنوعها ،ما دفع «األخبار» إلى استئناف الحكم
لتستكمل اليوم الجلسة األخيرة قبل صدور
الحكم النهائي

إيفا الشوفي
ال تزال قضية شبكة ترويج املخدرات
في جامعات بيروت ،تــدور في أروقــة
قصر الـعــدل الــى الـيــوم .القضية التي
ّ
هزت الجسم القضائي بسبب تشهير
«األخ ـب ــار» فــي  30أي ــار  2013بقضاة
رض ـخ ــوا لـلـضـغــوط وح ــاول ــوا تبرئة
أوالد نافذين متورطني (راجــع تقرير
الــزمـيــل محمد ن ــزال بـعـنــوان «قـضــاة
وضـ ـب ــاط ي ـح ـم ــون ش ـب ـكــة مـ ـخ ــدرات:
ابـ ــن «الـ ـن ــاف ــذ» ي ـف ـلــت م ــن ال ـع ـق ــاب»).
ن ـظ ـرًا إلـ ــى م ـتــانــة األدلـ ـ ــة ض ــد ه ــؤالء
الـ ـقـ ـض ــاة ،صـ ـ ــدرت ق ـ ـ ـ ــرارات تــأدي ـب ـيــة
بحقهم ،ومنهم القاضية رندا يقظان
ال ـت ــي خ ـف ـضــت رت ـب ـت ـهــا درجـ ـت ــن .إال
أن محكمة املـطـبــوعــات ق ــررت فــي 24
شـ ـب ــاط  2014أن ت ـن ــاص ــر ال ـقــاض ـيــة
امل ـ ــذك ـ ــورة ،فـ ـق ــررت إدان ـ ـ ــة «األخ ـ ـبـ ــار»
وال ــزم ـي ــل نـ ــزال وألــزم ـه ـت ـمــا بـتـ ُســديــد
تعويض مالي الى القاضية «املدانة»

القضية األساس هي عدم
إصدار حكم على صحافي من
دون فتح تحقيق كامل في
المعلومات المنشورة
ال ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ــت ب ــادع ــاء الـ ـق ــدح والـ ــذم
والتشهير.
أتى الحكم صادمًا ،ألنه تجاهل ثبوت
امل ـع ـلــومــات ال ـ ــواردة ورفـ ــض االط ــاع
على ق ــرارات املجلس التأديبي بحق
ّ
القاضية ،ما دفع «األخبار» ونزال الى
استئناف الحكم في  6آذار  2014ضد
القاضية يقظان ،باعتبار أن محكمة
املـطـبــوعــات تغلب «كــرامــة املتنفذين
عـلــى املـصـلـحــة الـعــامــة ال ـتــي اقتضت
النشر».
ُ
تكمل اليوم الرئيسة املنتدبة ملحكمة
الـتـمـيـيــز ال ـج ــزائ ـي ــة ال ـقــاض ـيــة م ــادي
مـطــران النظر فــي االستئناف املـقـ ّـدم.
سـتـحــدد الـيــوم تــاريــخ إص ــدار الحكم
ّ
النهائي ،فإما أن تصدر حكمًا يؤكد
حـ ـك ــم رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـم ــة املـ ـطـ ـب ــوع ــات
ال ـقــاضــي روكـ ــس رزق ،أو أن تـصــدر
حكمًا تبطل بموجبه التعقبات بحق
ّ
«األخبار» ونزال ،وإما أن تصدر قرارًا
إع ــدادي ــا تـفـتــح فـيــه املـحــاكـمــة إلثـبــات
ص ـحــة ال ــوق ــائ ــع امل ـن ـش ــورة ك ـمــا فعل
أخيرًا رزق في  3دعاوى .املرافعة التي

ّ
ستقدمها وكيلة «األخـبــار» املحامية
رنا صاغية سترتكز على أمر أساسي
مـ ـف ــاده ال ـت ـح ـقــق م ــن ص ـح ــة األخ ـب ــار
امل ـن ـشــورة وإع ـط ــاء الـجـهــة املستأنفة
الحق في االستحصال على املستندات
القضائية التي تثبت مضمون املقال.
فقد سبق أن تقدمت «األخبار» بالئحة
ط ـل ـبــت ف ـي ـهــا مـ ــن امل ـح ـك ـم ــة ال ـس ـمــاح
باستجواب املستأنف عليها القاضية
يقظان واملستأنف الصحافي محمد
نزال ،إضافة إلى الدعوة الى الشهادة
ً
ك ــا مــن وزي ــر ال ـعــدل الـســابــق شكيب
قــرط ـبــاوي ،ال ــذي أك ــد أن الـخـبــر ليس
كــاذبــا طــاملــا أن التفتيش تـحـ ّـرك على
أس ــاس ــه ،وال ـقــاض ـيــن ب ــال ض ـنــاوي
وجـ ـعـ ـف ــر ق ـب ـي ـس ــي ال ـ ـلـ ــذيـ ــن أك ـ ـ ـ ــدا أن
املـ ـق ــال ل ـيــس ك ــاذب ــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
ك ــون ال ـقــاضــي قـبـيـســي م ـت ـضــررًا من
ال ـن ـشــر وق ـ ـ ّـدم اسـتـقــالـتــه ع ـلــى ال ـفــور.
ك ـمــا طـلـبــت «األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ـ ــزام الـجـهــة
املـسـتــأنــف عـلـيـهــا ب ــإب ــراز نـسـخــة عن
ال ـح ـك ـم ــن ال ـ ـصـ ــادريـ ــن عـ ــن امل ـج ـلــس
التأديبي في درجتيه األولى والعليا،
أو الترخيص باالستحصال عليهما
مـ ــن املـ ــرجـ ــع امل ـخ ـت ــص وذل ـ ـ ــك ب ـهــدف
إثبات حقيقة األفعال .وأخيرًا ،طلبت
ال ـ ـتـ ــرخ ـ ـيـ ــص بـ ــاالس ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــال ع ـلــى
إفـ ـ ــادة م ــن ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ال ـنــاظــر
فــي قـضـيــة االت ـج ــار بــامل ـخــدرات التي
ت ـنــاول ـهــا املـ ـق ــال ب ـخ ـصــوص املــرح ـلــة
التي وصلت إليها ،على أن يكون لنا
حق االستحصال على كامل امللف في
حال بلوغه مرحلة علنية .نعود هنا
إل ــى امل ـ ــادة  387م ــن ق ــان ــون عـقــوبــات
التي تبرئ «الظنني إذا كان موضوع
ً
الذم عمال ذا عالقة بالوظيفة وثبتت
صـ ـحـ ـت ــه» .ال ـق ـض ـي ــة األسـ ـ ـ ــاس ال ـي ــوم
هـ ــي ع ـ ــدم ج ـ ـ ــواز إصـ ـ ـ ــدار ح ـك ــم عـلــى
صحافي مــن دون فتح تحقيق كامل
في املعلومات التي ينشرها والتحقق
م ــن ص ـح ـت ـهــا .والـ ـه ــدف ال ــرئ ـي ــس من
ه ــذه الـقـضـيــة ت ـحــدي ـدًا ،كـمــا ج ــاء في
االستئناف املـقـ ّـدم من «األخـبــار» ،هو
إحــالــة املـلــف إلــى النيابة العامة عند
التثبت من وقائع التدخل في القضاء
التـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـن ــاس ـب ــة بـحــق
ً
الجهة املتدخلة عمال بأحكام قانون
العقوبات وردع ــا لثقافة التدخل في
ال ـق ـضــاء وال ـت ــي بــاتــت تـشـكــل الخطر
األكبر على مبدأ املساواة أمام القضاء.
فقد حان أن نعبر من ثقافة التدخل في
القضاء الى ثقافة استقالل القضاء.

حريات

مصير محاكمة سعادة رهن أجواء الحوار!
هديل فرفور
تـ ّ
ـأج ـلــت جـلـســة اس ـت ـج ــواب الـنــاشــط
امل ــدن ــي وامل ـص ــور الـصـحــافــي سـعــادة
سعادة ،أمس ،إذ طلبت كتلة «القوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» (ال ـج ـه ــة امل ــدع ـي ــة) مهلة
الت ـخ ــاذ مــوقـفـهــا م ــن ادع ــائ ـه ــا «عـلــى
ضـ ـ ـ ــوء أجـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـح ـ ــوار الـ ـق ــائ ــم فــي
البالد» ،وفق ما قال وكيل الدفاع عن
سعادة املحامي ملحم خلف.
ل ــم ُي ـس ـت ـجــوب سـ ـع ــادة إذًا ،ك ــذل ــك لم
ي ـت ـم ـكــن م ــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـش ـكــوى
امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ض ـ ـ ـ ــده ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا ي ــؤك ــد
خلف ،الفتا الى أن سعادة حضر الى
ّ
مكتب املباحث الجنائية ليطلع ُعلى
الـشـكــوى ولـيـقــدم إفــادتــه بعدما أبلغ
الحضور.
إال أن خلفيات الدعوى التي أقامتها
«الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ت ـعــود ال ــى رفــع
س ـع ــادة الف ـتــة ت ـح ـمــل ش ـعــار «ن ــواب
حرامية» في التظاهرات األخيرة التي
ّ
نظمها «الـحــراك املــدنــي للمحاسبة»
ضد التمديد.

ودع ـم ــا ل ـس ـعــادة ودف ــاع ــا ع ــن حــريــة
التعبير ،دعا «الحراك املدني» ،أمس،
الى اعتصام رمزي امام قصر العدل.
لبى الدعوة عدد من املواطنني الذين
تـخــوفــوا مــن تـكــريــس ه ــذه الــدعــاوى
نـ ـم ــوذج ــا ت ـع ـت ـم ــده قـ ـ ــوى ال ـس ـل ـطــة
لـ»تأديب» مواطنيها.
تقول الناشطة نعمت بــدر الدين إن
الخوف يكمن في إرساء الترهيب في
نـفــوس املــواطـنــن «ك ــي يعملوا ألــف
حساب قبل ان ينتقدوا زعماءهم».
«هذه الدعاوى لن تردعنا عن الدفاع
عن حقنا في التعبير بحرية كاملة»،
يقول احد املعتصمني ،مؤكدا انه لم
َّ
«يـتــأن» في صياغة اي شعار ،يرفع
الالفتة التي تحمل شعار «حرامية
 »%100عــالـيــا ،ليؤكد إص ــراره على
م ــا كـ ــان ال ـ ـحـ ــراك امل ــدن ــي ي ـع ـبــر عـنــه
عبر هذه الشعارات ،وهو «اغتصاب
السلطة وســرقــة حــق املــواطـنــن عبر
التمديد ألنفسهم».
«تـعــا ش ــوف تـعــا بــص هـيــدا حــرامــي
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص» ،ي ـ ـ ـصـ ـ ــرخ أجـ ـ ـ ـ ـ ــود ع ــالـ ـي ــا

ل ـي ـح ـ ّـم ــس امل ـع ـت ـص ـمــن «ال ـق ـل ـي ـلــن»
ولـيـضـفــي نــوعــا م ــن ال ـح ـيــويــة على
عدد
جــو االعتصام الـهــادئ .لــم يكن ّ
املتضامنني كبيرا ،وهو أمر لم يمثل
م ـف ــاج ــأة مل ـع ـظــم ال ـن ــاش ـط ــن ،ال ــذي ــن
اع ـت ــادوا تـقــاعــس املــواطـنــن فــي هــذا
املـجــال ،وتفضيلهم النأي بأنفسهم
عــن ســاحــات املطالبة بحقوقهم في

«تعا شوف تعا بص
هيدا حرامي ونص» يصرخ
أجود عاليًا
هــذه «الــدولــة الـعــرجــاء» .والــواقــع أن
هـ ــذه ال ـس ــاح ــات ل ــم ت ـع ـتــد ال ـح ـشــود
يوما.
يقول الناشط فــي «الـحــراك املدني»
ســامــر عبد الـلــه إن املشكلة ال تكمن
فقط في قلة عدد املشاركني ،املشكلة
تكمن فــي أداء اإلع ــام أي ـضــا .يلفت
الناشط البيئي بــول ابــي راش ــد الى

أن أسلوب معالجة الكثير من امللفات
املـعـتـمــد حــالـيــا «ه ــو ث ـمــار طبيعية
للتمديد الذي كنا نحاربه» ،ويضيف
أن تمديد هذه الطبقة السياسية هو
الــذي يجعلنا نتخوف مــن استمرار
هذه االساليب التي ّ
تهمش مصلحة
املواطنني.
اخ ـت ـل ــف امل ـع ـت ـص ـم ــون فـ ــي ت ـحــديــد
موقفهم من القضاء ،بعضهم وجد
أن األخ ـي ــر ال يـمـكــن ان ي ـكــون محل
ثقة ،فهو ليس «إال جزء ا من النظام
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـت ـســويـ ّـات
السياسية « ،وبالتالي هــو مسخر
ل ـ ـخـ ــدمـ ــة هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة« ،ول ـ ـيـ ــس
ّ
قـ ــرار امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري املـتـعــلــق
بالتمديد إال مثاال على هذا األمر».
م ـ ـ ــن جـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى وج ـ ـ ــد ال ـب ـع ــض
اآلخـ ــر أن األمـ ــل وال ــره ــان يــرت ـكــزان
ّ
على الـقـضــاة املستقلني واملـنــزهــن.
ول ـف ــت ال ـ ـحـ ــراك الـ ــى أن «مـ ــا حـصــل
اليوم (أمــس) يعزز ّقناعتنا بأن كل
مقومات الدولة مسخرة لخدمة هذه
السلطة».

