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جامعات

إرجاء التحقيق مع سوكلين:
«هذه الدعوى بسيطة»
بـعــض الـبـلــديــات "األم ــر ال ــذي دفــع
ّ
القاضي الى االنتظار حتى التأكد
م ــن اك ـت ـمــال عـنــاصــر الـخـصــومــة"،
فضال عن "استمهال املدعى عليهم
لتقديم كافة ُمذكراتهم" واستمهال
شــركــة  DJ JONESتبليغ املوظف
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول عـ ـ ــن عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــركـ ــة.
ُ
وي ـض ـي ــف ُ ح ـب ـق ــة" :س ـن ــدف ــع خ ــال
الجلسة املقبلة نحو االستجواب
فورا" .عقب انتهاء الجلسة ،حضر
املـحــامــي زي ــاد البيطار وطـلــب من
الـ ـق ــاض ــي عـ ــويـ ــدات ات ـ ـخـ ــاذ صـفــة

أرجأ قاضي التحقيق
األول في بيروت القاضي
غسان عويدات ،أمس،
ُمتابعة ّ التحقيقات
في ملف «سوكلين»
وشقيقاتها الى ّ
 ،2016/4/25للتأكد من
اكتمال عناصر الخصومة،
ّ
تغيب وكيل الوزير
وئام ّ
وهاب ،واستمهل
لتقديم الدفوع الشكلية
فيما اتخذت بعض
لمتهم
كيف
البلديات صفة االدعاء
الشخصي .تأجيل الجلسة ،باالختالس أن ُيعاد
تكليفه من جديد؟
بحسب وكيل شركتي
«سوكلين» و«سوكومي»
المحامي فؤاد شبقلو،
ّ
اإلدع ـ ــاء الـشـخـصــي عــن الـبـلــديــات
سببه «تسكيت األصوات»
املعنية.
ّ
التي تظاهرت عند مدخل
لـ ـ ـك ـ ــن تـ ــأج ـ ـيـ ــل الـ ـجـ ـلـ ـس ــة س ـب ـب ــه،
قصر العدل «مواكبة»
بحسب املحامي شبقلو" ،تسكيت
األصـ ــوات الـلــي ت ـحــت" ،فــي إش ــارة
للتحقيق
ال ــى ال ـض ـغــط الـ ــذي ك ــان ُي ـمــارســه
هديل فرفور

ّ
نفسه .الفتيات كن يترددن إلى مقهى
في الكسليك تعود ملكيته إلى طوني
خ ،.شــريــك جـعـجــع .ف ـجــرى توقيفهن
ّ
حيث أفــادت إحداهن بــأن جعجع كان
يحتجزهن في شاليه بالبوار ويمنع
عـنـهــن الـ ـخ ــروج ،إال ب ـمــراف ـقــة للعمل
ف ــي الـ ــدعـ ــارة .وذك ـ ــرت ال ـف ـتــاة نفسها
أن الـســوري «غـيــاث الضفدع» هــو من
أوص ـل ـهــا م ــع زم ـيــات ـهــا إل ــى جـعـجــع،
كاشفة أن «الضفدع» يعمل في تهريب
الفتيات عبر الحدود السورية.
فــي املـحـ ّـصـلــة ،ال يختلف اث ـنــان على
أن قــرار مكافحة استغالل النساء في
ّ
ً
ال ــدع ــارة غ ـيــر م ــت ـخ ــذ أصـ ــا ف ــي بلد
ُ
ّ
الـسـيــاحــة .على األق ــل ،هــذا مــا يـصــرح
ب ــه ق ـ ــادة األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،لـ ُـيـتــرجــم
ذلـ ـ ــك بـ ـف ــرز  ٢٢ع ـن ـص ـرًا ف ـق ــط ملـكـتــب
م ـكــاف ـحــة االتـ ـج ــار بــال ـب ـشــر وح ـمــايــة
اآلداب ،مهمتهم تغطية كامل األراضي
ً
اللبنانية لـيــا ون ـه ــارًا .ب ـ  ٢٢عنصرًا
ّ
ف ـق ــط ُي ــري ــد ال ـق ــي ـم ــون ع ـل ــى األج ـه ــزة
األمنية مكافحة االستغالل الجنسي
واالتجار بالبشر ...وحماية اآلداب.

أي ـ ــام م ـه ـ ّـدت إلع ـ ــادة ال ــرم ــي ال ـع ـل ـنــي.
حينها ،نــفــذ أهــالــي الكفور اعتصامًا
وقطعوا الطريق املؤدية إليه بجرافة.
وح ــذروا مــن صفقة تحاك ضــد وادي
الـكـفــور ،الــذي يوصف ب ــوادي الذهب،
ت ـق ــوم ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام امل ـع ـمــل كـقـبــان
لتحديد أوزان حمولة الشاحنات التي
تنقل النفايات ثــم تــرمــى كما هــي في
املكب .ويقبض املستفيدون  25دوالرًا
على كــل طــن (الكلفة الـتــي ح ــددت في
املناقصة التي رست على الفاجيت).

ُ
ص ـ ـ ــوت املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن امل ـح ـت ـجــن
عـلــى "ف ـس ــاد ســوك ـلــن" أم ــام قصر
الـ ـع ــدل ،أم ـ ــس ،كـ ــان م ـس ـمــوعــا في
الطبقة الثانية من "العدلية" ،حيث
مكتب قــاضــي التحقيق األول في
ب ـ ـيـ ــروت غـ ـس ــان ع ـ ــوي ـ ــدات .هـ ــؤالء
أرادوا مــواكـبــة التحقيق املــوعــود
فــي مـلــف "ســوك ـلــن" وشقيقاتها،
الــذي جــاء بناء على ّادعــاء النائب
العام املالي القاضي علي ابراهيم،
فـ ــي ش ـه ــر شـ ـب ــاط امل ـ ــاض ـ ــي ،عـلــى
«ســوكـلــن» و»ســوكــومــي» ،إضافة
الـ ـ ــى الـ ـش ــركـ ـت ــن االس ـت ـش ــاري ـت ــن
«السـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــو» وD.G JONES
 SPARTNERS LTDوك ـ ـ ــل مــن
ُي ـظ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـيــق م ــن املــوظ ـفــن
بـ ـج ــرائ ــم مـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فــي
قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــاتhttp://al-( .
ُ.)253383/akhbar.com/node
قـبـيــل بــدء الـجـلـســة ،قــال القاضي
عويدات ألحــد زواره ُم ً
مازحا" :إذا
ُ
املـتـظــاهــريــن ب ــدن يـهــاجـمــونــي ،ما
ّ
رح بلش الجلسة".
قــرابــة الـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا،
حضر محامو شركتي "سوكلني"
و"س ــوك ــوم ــي" مــن مـكـتــب املـحــامــي
ف ـ ــؤاد ش ـب ـق ـل ــو :املـ ـح ــام ــي شـبـقـلــو
ن ـف ـســه وك ـ ــل م ــن حـ ـم ــادة حـ ـم ــادة،
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاوي .ك ـ ــذل ـ ــك ح ـض ــر
امل ـح ــام ــي ع ـبــد ال ـ ـ ــرزاق م ـم ـتــاز عن
ش ــرك ــة "السـ ـيـ ـك ــو" اإلسـ ـتـ ـش ــاري ــة،
وامل ـح ــام ــي ب ـس ــام أبـ ــي ف ــاض ــل عن
ش ــرك ــة  DJ JONESاالس ـت ـشــاريــة.
ال ــاف ــت أن وك ـيــل ال ــوزي ــر الـســابــق
ّ
وئـ ـ ــام وه ـ ـ ـ ــاب لـ ــم يـ ـحـ ـض ــر ،ك ــذل ــك
وكالء بعض البلديات ،فيما حضر
ّ
الجميل
الوكيل عن النائب سامي
املحامي مارك حبقة.
ع ـل ــى وقـ ــع أص ـ ـ ــوات امل ـت ـظــاهــريــن،
وعـنــد الـعــاشــرة و 25دقـيـقــة بــدأت
الجلسة .لم يستغرق املحامون في
َ
الــداخــل أكثر من  20دقيقةُ ،ليعلن
إرجاء الجلسة الى .2016/4/25
يـ ـق ــول املـ ـح ــام ــي ح ـب ـق ــة إن وك ـيــل
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق وئ ـ ـ ــام ال ــوه ــاب
لـ ــم ي ـح ـض ــر "كـ ـ ــي يـ ــدفـ ــع الـ ــرسـ ــوم
املطلوبة" ،كذلك لــم يحضر وكــاء
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ن ــاش ـط ــو ح ـم ـلــة "بـ ــدنـ ــا ن ـح ــاس ــب"
خ ــال اع ـت ـصــام ـهــم .ي ـقــول شبقلو
في حديث لـ "األخبار" ،إنه ّ
قدم الى
القاضي " 60مستندا و 48صفحة،
م ــن ش ــأن ـ ّه ــا أن ت ــدح ــض الـشـبـهــة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــذرع ب ـه ــا الـ ـق ــاض ــي عـلــي
ابراهيم" .إذ إن األخير استند الى
كـشــف ال ـخ ـبــراء املـخـتـ ّـصــن" ،لكنه
ل ــم ي ـ ِـس ــر ف ــي ال ـط ــري ــق املـ ـف ــروض"،
ّ
يـ ـق ــول ش ـب ـق ـل ــو" :قـ ـ ّ
ـدم ـ ـنـ ــا ُمـ ــذكـ ــرة
ّ
تــوضـيـحـيــة نـفــنــد فـيـهــا الـشـبـهــة"،
ُ
استجواب
الفتا الــى أنــه سيباشر ُ
الـشــركـتــن خ ــال الـجـلـســة املـقـبـلــة،
"وب ـع ــده ــا س ـي ـصــدر ال ـح ـكــم ال ــذي
سيثبت للرأي العام أن الشركتني
ال عالقة لهما بكل هذه املوبقات"،
ُ
ثبتون ذلــك؟ "سنلجأ الى
كيف ست ُ
استحضار املدير التنفيذي لشرح
ُ
التفاصيل الفنية التي تثبت انتفاء
الدليل الجرمي ،وبالتالي سنطلب
حفظ املـلــف ،خاتما بــالـقــول" :هــذه
الدعوى بسيطة".
قبيل الجلسة ك ــان أح ــد املحامني
يـ ـجـ ـل ــس أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـكـ ـت ــب الـ ـق ــاض ــي
عويدات ُمنتظرا حضور األطراف،
ُس ـئــل عــن تـ ّـوقـعــاتــه مل ــدة الجلسة،
جلسات التحقيق قد تأخذ
قال إن
ّ
وقتا في ملفات "دسمة" و"ضخمة"
ّ
كهذه ،فـ "التحقيق يتطلب وقتا إذا
مــا أراد الـ ّ
ـريــس الـتـ ّ
ـوســع فـيــه ،وقد
يلجأ الى تعيني خبراء".
ّ
مــن جهته ،يعلق املحامي واصــف
ّ
الـحــركــة بــالـقــول أن املـلــف "مـبــكــل"،

ُم ـش ـيــرا ال ــى أن ال ـقــاضــي ابــراه ـيــم
اسـتـنــد ال ــى أرب ـعــة عـنــاصــر مهمة
وهـ ـ ــي :ال ـت ـن ــاق ـض ـُـات ف ــي األ ُق ـ ـ ــوال،
ّ
ادعاء البلديات ،املستندات امل ّ
قدمة
ُ
والـكـشــف واملـعــايـنــة امل ـبــاشــرة من
قبل الخبراء.
وسط املناقشات القانونية حول
إم ـك ــان ـي ــة اثـ ـب ــات الـ ـج ــرم وغ ـي ــره،
ي ـب ــرز تـ ـس ــاؤل مـ ـح ــوري مـ ـف ــاده :
"كيف ملتهم باالختالس أن ُيعاد
تكليفه في مرحلة خطة النفايات
الجديدة؟" ،قد يكون هذا التساؤل
الــدافــع األب ــرز لغضب الناشطني
الــذيــن كــانــوا "يحتفلون" ب ـ "وقــت
الحساب" خارجا ،وفق ما جاء في
بيان الحملة .ذلك ّأن هذه الشركة
ض ــت
"ق ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـل ــت وغ ـ ــش ـ ــت وق ـب ـ ّ
األم ـ ـ ـ ــوال عـ ــن عـ ـق ــود لـ ــم ت ـن ـفــذهــا
وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـخــال ـفــات
ال ـت ــي ل ــن ت ـم ـ ّـر ب ـعــد الـ ـي ــوم ب ــدون
حساب".
رأى الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون ان جـ ـلـ ـس ــات
الـتـحـقـيــق م ــع "ســوك ـلــن" ال ب ــد أن
تـكــون فــرصــة إلع ــادة تـعــزيــز الثقة
في القضاء اللبناني ،وخصوصا
ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ُـل "ضـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــوط سـ ــاطـ ــن
الفساد املستفيدين من الصفقات
امل ـش ـبــوهــة ،أب ــرزه ــا إعـ ـ ــادة تـلــزيــم
الشركة وشقيقاتها ".
وأش ـ ــارت الـحـمـلــة ال ــى أن الـقـضــاء
ع ـل ــى مـ ــر ع ـق ــدي ــن مـ ــن الـ ــزمـ ــن "ل ــم
ّ
يتحرك على الرغم من قرار ديوان
ُاملـحــاسـبــة رق ــم  1999/1ال ــذي عــدّ
عـ ـق ــود س ــوك ـل ــن ب ــاطـ ـل ــة" ،ك ــذل ــك،
بحسب الحملة " :لم ّ
يحرك ساكنا
ملواجهة اإلرتكابات غير القانونية
ل ـهــذا الـتـكـلـيــف وال ل ـعــدم الـسـمــاح
بإجراء أي مناقصة جديدة ملراجعة
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار وت ــوفـ ـي ــر املـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام،
فعمدت الشركة الى رفع أسعارها
حتى وصلت الى أضعاف ّ
املعدالت
ّ
العاملية للخدمات نفسها ،ومددت
عقودها بأشكال ملتوية مستفيدة
مـ ــن نـ ـظ ــام املـ ـح ــاصـ ـص ــة وتـ ـب ــادل
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ألغ ـ ـلـ ــب األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء فــي
مجلس الوزراء".
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ُم ـط ــال ـب ـت ـه ــا
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة بتكليف
لجنة تحقيق لكل عقود وملفات
سوكلني منذ تكليفها عام .1994
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،س ـ ــأل املـ ـح ــام ــي زيـ ــاد
بيطار الوزراء املعنيني املتعاقبني:
"ك ـي ــف س ـم ـح ـتــم ب ــاق ـت ـط ــاع أمـ ــوال
ال ـب ـلــديــات وخ ـص ــوص ــا ت ـلــك الـتــي
تـ ـع ــد ن ــائـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـشـمـلـهــا
خــدمــات النقل واملعالجة"ُ ،مشيرا
الـ ـ ـ ــى ان الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات
املعنية ال تملك نسخا عن العقود،
م ـت ـس ــائ ــا" :ه ـ ــل يـ ـج ــوز أن تـغـيــب
العقود عمن هو طرف في االتفاق؟"
وق ــال" :طلبنا مــن غـســان عــويــدات
ّ
اإلدعــاء الشخصي،
أن نأخذ صفة
ونوسع التحقيق".

محامي «سوكلين» و«سوكومي» :سنطلب حفظ الملف (مروان طحطح)

«الوضع مش
طبيعي» في
الجامعة اللبنانية
حسين مهدي
نجحت حملة "الوضع مش طبيعي" ،التي أطلقها
طالب من الجامعة اللبنانية عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،فــي ج ــذب ان ـت ـبــاه رئ ـيــس الجامعة
عدنان السيد حسني ،إذ دعاهم إلى اجتماع في
مكتبه في االدارة املركزية منذ حوالى أسبوعني.
عرض الطالب خالل هذا االجتماع كافة املشاكل
الـتــي استطاعت الحملة توثيقها ،إن مــن خالل
بعض الـطــاب الناشطني فــي فــروع الجامعة ،أو
من خالل الطالب الذين تواصلوا مع الحملة عبر
الصفحة الـتــي أنشأتها على فــايـسـبــوكُ .يذكر
أن تسمية "الوضع مش طبيعي" تأتي ردًا على
موقف أطلقه سابقًا رئيس الجامعة انتقد فيه
من ينتقد أحوال الجامعة اللبنانية ،حيث قال إن
"الوضع طبيعي" في فروع الجامعة.
دون ترددّ ،لبى الطالب دعوة رئيس الجامعة إلى
االجتماع معه املرة األولى ،بحضور هدى مقنص
وزهرا أمير من االدارة املركزية للجامعة .تناول
املجتمعون حينها املـشــاكــل الـتــي تـعــانــي منها
الجامعة اللبنانية والطريقة التي تقوم بها الحملة
بــاإلضــاءة على هــذه املشاكل وتوثيقها أحيانًا.
ت ـقــول الـطــالـبــة رف ـيــف ســونــي إن "الــرئ ـيــس كــان
إيجابيًا جـدًا في التعاطي معنا ،وهــو يشجعنا
على االستمرار في ما نقوم به ،وأعلن وقوفه الى
جانبنا ،ووعدنا بأن يجمعنا بمديري الكليات".
ورغـ ـ ــم "ح ـس ــاس ـي ــة" ال ــرئ ـي ــس ف ــي ت ـعــاط ـيــه مــع
"منتقدي" ما آلت اليه األحوال في كليات الجامعة
ً
الـلـبـنــانـيــة وإداراتـ ـ ـه ـ ــا ،ت ـج ــاوب ف ـع ــا م ــع حملة
"الوضع مش طبيعي" ودعا ممثليها الى االجتماع
مع مديري الكليات خالل االجتماع الــدوري بني
الرئيس واملديرين الذي عقد يوم السبت املاضي.
خــال هــذا االجتماع ،رأى
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن أن ه ــذه
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــا
ت ـم ـث ـي ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب كـ ــافـ ــة،
وفــق ما نقل الطالب عنه،
وخــال نصف ساعة من
وقـ ـ ــت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ــرض
الطالب أمام املديرين ملفًا
ً
كــامــا سبق أن كــانــوا قد
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوه ح ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدد مــن
املشكالت التي تعاني منها الجامعة وكلياتها.
تـفــاوتــت آراء املــديــريــن بــن مـعـتــرضــن عـلــى ما
يـقــولــه ال ـطــاب عــن كلياتهم ومــؤيــديــن ل ـهــم ،إال
أن رئيس الجامعة رفــض فتح بــاب النقاش بني
ال ـطــرفــن ،مـكـتـفـيــا بــالـسـمــاح لـلـطــاب ب ـقــول ما
لــديـهــم أم ــام املــديــريــن .وف ــي ّ
رده عـلــى ع ــدد من
املــديــريــن املعترضني ،قــال السيد حسني خالل
االجتماع إن "هناك أمورًا غير مقبولة تحدث في
بعض الكليات وتحتاج الى تحسني" ،كذلك تحدث
عن الهيمنة الحزبية التي تسهم في ّ
تردي أوضاع
كليات الجامعة.
ك ـث ـيــرة ه ــي امل ـش ـكــات ال ـت ــي عــرض ـهــا ال ـط ــاب،
منها ما هو عام كاالنتخابات الطالبية ،الهيمنة
الحزبية ،رسوم شركة ليبان بوست ،آلية اختيار
املواد التعليمية وتطبيق نظام التدريس الفصلي،
س ــوء تـنـظـيــم الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا ،ع ــدم الـسـمــاح
باستعارة الكتب من مكتبة الجامعة ،عدم وجود
مـمــرات شتوية فــي مجمع الجامعة فــي الحدث،
وعــدم إنـجــاز مبنى كلية إدارة األعـمــال ،ضعف
الـقــدرة االستيعابية للسكن الطالبي وصعوبة
الـحـصــول عـلــى غــرفــة فـيــه مــا لــم يــؤمــن الـطــالــب
"واسطة" .وعرض الطالب ملشكلة األبنية املهترئة
والـقــديـمــة فــي ف ــروع الـجــامـعــة وكـلـيــاتـهــا خــارج
املـجـمــع ،إضــافــة ال ــى ضـعــف الـتـجـهـيــزات ،كذلك
أشـ ــاروا إل ــى مـشـكــات مــرتـبـطــة بـنـظــام التعليم
واالمتحانات الفصلية واألسئلة التعجيزية في
بعض املواد وغيرها من ّ اإلشكاليات.
بعض مديري الكلياتّ علق بأن بعض ما أدلى به
الطالب لم يجر التحقق من صحته ،كإشكالية
ً
أسئلة االمتحانات مثال ،إال أن رئيس الجامعة
رأى أن هذه امللفات وصلت الى الحملة من خالل
ن ـشــاط ـهــا ،وك ـ ــان م ــن واج ـب ـه ــا طــرح ـهــا ليصل
صــوت جميع ال ـطــاب ،وقــد انتهى الـلـقــاء بطلب
رئيس الجامعة من الحملة إعداد تقرير شهري
عن أحوال الجامعة ورفعه الى رئاسة الجامعة.

