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مجتمع وإقتصاد

قضاء

ــوانين؟

إلى  4سنوات دراسيةّ .
ترد سبب ذلك
إل ــى ض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ ع ـلــى مـسـتــوى
الـشـهــادة .العميدة ال تنفي أنــه خالل
دخ ـ ــول ال ــدف ـع ــة ال ـت ــي م ـن ـهــا الـطــالـبــة
ميشيال ،شــرحــوا للطالب أن اإلجــازة
تحتاج ثــاث سـنــوات ( 180رصـيـدًا)،
إال أن «االختصاصيني» نصحوا إدارة
الكلية بجعلها أربع سنوات.
اتصلت «األخبار» بتربويني جامعيني
أش ـ ــاروا إل ــى أن اإلج ـ ــازة املتخصصة
يمكن أن تمنحها الكلية ،وقــد تحتاج
إلى  4سنوات دراسية ،شرط أن توزع
األرصدة الـ 180على السنوات األربعة،
ال أن يدرس الطالب  60رصيدًا إضافيًا
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــ 180ل ـي ـح ـصــل ع ـل ــى إج ــازت ــه.
فكيف يمكن طالبًا أن ي ـ ّ
ـدرس ،مرغمًا،
 60رصـيـدًا إضــافـيــة ،ليحصل على ما
ي ـف ـت ــرض أن ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه ف ــي ث ــاث
سنوات؟

املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي االع ـت ـص ــام
امل ـقــرر غ ـدًا الـسـبــت فــي الـنــاعـمــة ،لكن
أي اع ـ ـت ـ ـصـ ــام ن ـ ــاج ـ ــح ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ــى
حـ ـض ــور ك ـث ـيــف م ــن أه ــال ــي املـنـطـقــة
امل ـت ـض ــرري ــن ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،وهــو
مــا يــراهــن النشطاء على حــدوثــه ،في
مقابل حركة سياسية واسعة النطاق
مـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـبـ ـل ــدي ــات الحـ ـت ــواء
االعـتـصــام وال ــدع ــوة ال ــى ع ــدم إعــانــه
اع ـت ـصــامــا م ـف ـتــوحــا وإعـ ـط ــاء فــرصــة
ل ـل ـح ـكــومــة ل ـت ـن ـف ـيــذ وع ــده ــا ب ــإغ ــاق
املطمر بعد ستة أشهر.

أخبار

قضية يقظان :مليون دوالر
عقوبة كشف الفساد
ت ـق ــري ــرا ب ـع ـن ــوان «قـ ـض ــاة ال ـك ـيــف
وض ـ ـبـ ــاطـ ــه» (http://www.al-
)184028 /akhbar.com/node
كشفت فيه عن استجابة القاضية
يـقـظــان لـضـغــوط نــافــذيــن مــن اجــل
ع ــدم مــاحـقــة اب ــن احــدهــم املشتبه
بـضـلــوعــه ف ــي ه ــذه ال ـش ـب ـكــة .على
اثــر نشر هــذا التقرير قــرر مجلس
تــأديــب الـقـضــاة خـفــض  4درج ــات
(ثم خفضها الى درجتني) لكل من
القاضية فــي النيابة الـعــامــة رنــدا
يـقـظــان ،وكــذلــك لقاضي التحقيق
ج ـع ـفــر ق ـب ـي ـســي .ال ـث ــان ــي اس ـت ـقــال
م ــن وظ ـي ـف ـتــه واق ـ ـ ـ ّـر ع ـل ـنــا بـ ــأن مــا
ن ـش ــرت ــه «االخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ل ـي ــس ك ــاذب ــا
( http://www.al-akhbar.com/
 )201403/nodeفيما ذهبت يقظان

ال تبغي القاضية رندا
يقظان أي هدف مادي
من رفع التعويض التي
تطالب به في قضية
«ترويج المخدرات
في الجامعات» الى
مليون دوالر .هدفها
المعلن بصراحة تأديب
الصحافيين :عليهم
البقاء بعيدين عن
القضاء… حتى لو ان
قضاة ،ومنهم يقظان،
وتورطوا
اخطأوا
ُ ّ
وعوقبوا وخفضت
درجاتهم! برأيها ،ان اخبار
فساد القضاة تبقى داخل أصر ممثل النيابة
قصر العدل فقط
العامة على موقفه:
إيفا الشوفي
جـلـســة االس ـت ـئ ـنــاف األخـ ـي ــرة في
ق ـض ـي ــة ت ـش ـه ـي ــر «األخ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» فــي
 30أيـ ــار  2013ب ـق ـضــاة رض ـخــوا
للضغوط وحــاولــوا تبرئة أوالد
نافذين متورطني ،لم تكن هادئة
ً
امــس .األجــواء فعال متوترة ،وقد
بـ ــدا ذلـ ــك واضـ ـح ــا خـ ــال مــرافـعــة
كـ ــل مـ ــن م ـم ـث ــل الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
واملـ ـح ــام ــي ح ـس ــن ج ــاب ــر ،وك ـيــل
الـ ـق ــاضـ ـي ــة (املـ ـسـ ـت ــأن ــف ض ــده ــا)
رن ـ ـ ــدا يـ ـقـ ـظ ــان .رفـ ـع ــت ال ـقــاض ـيــة
يـ ـ ـقـ ـ ـظ ـ ــان سـ ـ ـق ـ ــف ط ـ ـل ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا ،ال
يعجبها التعويض الــذي حكمت
بـ ـ ــه مـ ـحـ ـكـ ـم ــة امل ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــات ضــد
«األخـ ـب ــار» والــزم ـيــل محمد نــزال
( 15م ـل ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة) .ال ـت ـعــويــض
امل ـط ـل ــوب ه ــو م ـل ـي ــون دوالر مــن
أج ــل «ضـبــط الـصـحــافــة الفلتانة
التي تتكل على قانون املطبوعات
ال ـخــالــي م ــن ع ـقــوبــة ال ـح ـبــس كي
يكتب الـصـحــافـيــون مــا يــريــدون.
إذا اس ـ ـت ـ ـمـ ــررنـ ــا ه ـ ـكـ ــذا وب ـق ـي ــت
ال ـت ـعــوي ـضــات مـنـخـفـضــة عـنــدهــا
يمكن ألي كان أن يهني القضاة»،
هذا ما قاله حرفيًا وكيل يقظان،
لكن ماذا عن طلب «األخبار» إبراز
نـسـخــة عــن الـحـكـمــن ال ـصــادريــن
عـ ـ ـ ــن املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـتـ ـ ــأدي ـ ـ ـبـ ـ ــي ف ــي
درجـتـيــه األولـ ــى والـعـلـيــا الـلــذيــن
ن ـتــج عـنـهـمــا تـخـفـيــض درج ـتــن
م ــن رت ـبــة الـقــاضـيــة ي ـق ـظــان؟ يــرد
املـحــامــي جــابــر «وال ـلــه لــو ُيسمح
لي قانونًا بأن أتحدث ّ
عما جرى
في املجلس التأديبي لبحت بأن
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي ص ـ ــدر ال ع ــاق ــة لــه
إطالقًا بالقضية موضوع املقال،
لكن ال ُيسمح بنشر ما يجري في
املـجـلــس الـتــأديـبــي نـظـرًا للسرية
املطلقة» .يصر على أن موضوع
الدعوى هو إهانة وتشهير وذم،
ومــا التوسع بالتحقيقات سوى
مماطلة .نـعــم ،مــوضــوع الــدعــوى
هو تشهير لكن بسبب استغالل
الـقــاضـيــة مــوقـعـهــا لـتـبــرئــة أوالد
نافذين في قضية فساد قضائي
وأم ـ ـنـ ــي ي ـت ـص ــل ب ـش ـب ـكــة ت ــروي ــج
م ـخ ــدرات بــن ط ــاب الـجــامـعــات،
اذ ت ـنــص املـ ـ ــادة  387م ــن قــانــون
العقوبات على تبرئة «الظنني إذا
ً
كان موضوع الــذم عمال ذا عالقة
بالوظيفة وثبتت صحته».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «االخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» قـ ـ ــد ن ـش ــرت
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«ال يبرئ الظنين من
مسؤولية الذم»

ال ــى مـحـكـمــة امل ـط ـبــوعــات لــادعــاء
على «االخ ـبــار» بجرم نشر اخبار
كاذبة والذم باملدعية.
ح ــاول ممثل النيابة العامة امس
م ـســانــدة امل ـس ـتــأنــف عـلـيـهــا ،لكنه
اع ـتــرف عــن غـيــر قـصــد بـمــا سعت
«االخ ـ ـبـ ــار» ال ــى اث ـبــاتــه للمحكمة
ع ـبــر ط ـلــب ابـ ـ ــراز حـكـمــي املـجـلــس
ال ـ ـت ـ ــأدي ـ ـب ـ ــي الثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ص ـ ـحـ ــة م ــا
نشرته ،قــال انــه ُ
«يستدل من حكم
املطبوعات أن املحكمة رأت ان ما
أقدمت عليه القاضية يقظان كان
م ــن ق ـب ـيــل ال ـخ ـطــأ غ ـيــر امل ـق ـصــود،
وب ــال ـت ــال ــي مـ ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا ال
ينطبق بــال ـضــرورة عـلــى الرئيس
املستقيل القاضي جعفر قبيسي.

وب ـم ــا أن م ــا ت ـض ـم ـنــه املـ ـق ــال ك ــان
موجها مباشرة الى عمل مقصود
أقدمت عليه الرئيسة يقظان ،فإنه
مــن املــؤكــد أن مــا تــوصــل الـيــه قــرار
املجلس التأديبي لم يؤاخذها على
عمل مقصود» .هكذا اذًا ّ
يقر ممثل
الـنـيــابــة الـعــامــة أن الـخـطــأ حصل،
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ّـم ــا إذا ك ـ ــان م ـق ـصــودًا
أم غ ـي ــر م ـق ُـص ــود ف ـه ـن ــاك قــاضـيــة
أخ ـ ـطـ ــأت وأح ـ ـي ـ ـلـ ــت الـ ـ ــى امل ـج ـلــس
التأديبي الذي أنزل بحقها عقوبة
قاسية بالنسبة لسلم العقوبات،
إذ ال نتحدث هنا عن لوم او تنبيه
ان ـمــا ع ــن تـخـفـيــض درج ـت ــن .بعد
ذلـ ــك اصـ ــر مـمـثــل ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
على موقفه« :ال يبرئ الظنني من
م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـ ـ ــذم» .إذا كـ ــان قـ ــرارا
املـجـلــس الـتــأديـبــي ال عــاقــة لهما
بالقضية فلماذا اإلص ــرار من قبل
الطرف املقابل على عدم كشفهما؟
ّ
ذك ــرت وكيلة «االخ ـب ــار» املحامية
رنــا صاغية «أن ــه بعد  4اي ــام على
نـ ـش ــر امل ـ ـقـ ــال خـ ـ ــرق وزيـ ـ ـ ــر الـ ـع ــدل
(حينها) شكيب قــرطـبــاوي سرية
املعلومات بسبب خطورة القضية،
معلنًا أن التفتيش القضائي انكب
ب ـســرعــة ك ـب ـيــرة وب ـش ـمــول ـيــة على
الـتـحـقـيــق ف ــي م ــا أث ـي ــر .وبنتيجة
هذا التحقيق الشامل ،قررت هيئة
التفتيش القضائي إحالة قاضيني
على املجلس التأديبي ،مع اقتراح
بتوقيف أحدهما عن العمل».
ال ـن ـظ ــري ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي خـلــص
ال ـي ـهــا مـمـثــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة هي
وجوب أن تأخذ املحكمة باالعتبار
ّ
عدم مهنية الصحافي حني يتولى
ت ـقــويــم ال ـع ـمــل ال ـق ـض ــائ ــيُ .ي ـطــرح
س ــؤال جــدي هـنــا :مــن يــراقــب عمل
الـقـضــاء فــي هــذه الـحــالــة؟ اإلجــابــة
عن هــذا الـســؤال تحددها املحكمة
في جلسة إصدار الحكم في  26آذار
ُ
املـقـبــل ،فــإمــا أن تـعـطــى «االخ ـبــار»
فــرصــة إث ـب ــات ال ــوق ــائ ــع امل ـن ـشــورة
ودح ـ ـ ــض ن ـظ ــري ــة م ـم ـث ــل ال ـن ـيــابــة
الـعــامــة تكريسا لحرية الصحافة
ودورهـ ـ ــا ،وإمـ ــا ان يـعـلــن الـقــانــون
ويعاقب كاشفي الفساد.

االمتحانات الرسمية تبدأ في  5حزيران
أكـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـ ـيـ ــاس بـ ــو صـ ـع ــب أن
االمتحانات الرسمية ستجري في مواعيدها
املـحــددة ولــن تتأجل إال فــي الـحــاالت الطارئة،
مشيرًا إلــى أن امتحانات الشهادة املتوسطة
ستنطلق في  5حزيران ،والثانوية العامة في
 10حــزيــران؛ أمــا فــي التعليم املهني والتقني
فتبدأ االمتحانات العملية فــي  11أي ــار ،على
أن تنظم االمتحانات الخطية في  22حزيران.
وأش ـ ــار ب ــو ص ـعــب إل ــى أن «ب ـعــض الـتـقــاريــر
اإلعالمية التي تحدثت عن النازحني السوريني
في لبنان تضمنت معلومات خاطئة» ،داعيًا
إلى مراجعة وزارة التربية التي اعتمدت خطة
تشرف على تعليم جميع األطفال في لبنان،
ب ـمــن فـيـهــم ال ـن ــازح ــون ال ـس ــوري ــون ،وال ـهــدف
هو تعليم أكبر عــدد منهم بأقل هــدر ممكن،
حـيــث تــوجــد م ــدارس تـضــم  90فــي املـئــة من
السوريني».
أسود يسائل وزارة الداخلية
ً
وجه النائب زياد أسود سؤاال إلى الحكومة عبر
مجلس النواب حــول مناقصة وزارة الداخلية
ل ـت ـل ــزي ــم م ـ ـشـ ــروع رخ ـ ــص ال ـ ـسـ ــوق ول ــوح ــات
الـ ـسـ ـي ــارات والصـ ـق ــات إل ـك ـتــرون ـيــة ول ــوح ــات
الـتـسـجـيــل اآلم ـن ــة وب ــرام ــج مـكـنـنــة ال ـس ـيــارات
واآللـ ـي ــات ال ـتــي أعـلـنــت عـنـهــا وزارة الــداخـلـيــة
ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ف ــي ال ـع ــدد  43تــاريــخ
 .2014/11/16وعــرض أســود الجوانب الفنية
والقانونية املرتبطة باملخالفات الحاصلة ،بدءًا
ً
بدفتر الشروط ،ووصوال إلى املخالفات لقانون
ً
امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،ق ــائ ــا إن «ث ـمــة أسـئـلــة
كبيرة تطرح شكًا وتظهر ثغرات ومخالفات
وارتكابات» ،ملوحًا باستجواب الحكومة.
وزارة االقتصاد تراقب محطات الوقود
أعـلـنــت وزارة االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة «تكثيف
حـمـلـتـهــا املـتـعـلـقــة بـمــراقـبــة مـحـطــات الــوقــود
ووس ــائ ــل ن ـقــل امل ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،لـنــاحـيــة
األس ـعــار والـكـمـيــات والـنــوعـيــة» ،وأعـلـنــت أنها
«س ـت ـق ــوم ب ــاإلع ــان ع ــن امل ـخــال ـفــن ل ـقــانــون
حماية املستهلك لكي ال يقع املواطن ضحية
الغش املتعمد» ،مكررة «دعوة جميع املواطنني
لإلبالغ عن أي مخالفة عبر االتصال بها على
الرقم الساخن  1739أو عبر املوقع اإللكتروني
لـ ـل ــوزارة  www.economy.gov.lbأو عبر
التطبيق الـخـلــوي Consumer Protection
 Lebanonأو عبر مواقع التواصل االجتماعي
التابعة ملديرية حماية املستهلك (Facebook
و.»)Twitter
أهالي نهر البارد يواصلون االحتجاج
احـتـشــد امل ـئــات مــن أب ـنــاء مخيم نـهــر ال ـبــارد،
بحضور ممثلي الفصائل واللجان الشعبية
ومؤسسات املجتمع املحلي ،في اعتصام هو
الثالث خــال أسبوعني ضــد قــرار «األون ــروا»
تقليص خدماتها الصحية ألهل املخيم .أعلن
األهــالــي «رفضهم لـقــرارات األون ــروا املجحفة
فــي حــق أبـنــاء املخيم املنكوب منذ مــا يقارب
 8أع ــوام» ،مطالبني املؤسسة الدولية و«الــدول
املانحة بالوفاء بالتزاماتها في إعمار املخيم
ال ـقــدي ــم وت ـع ــوي ــض س ـك ــان امل ـخ ـيــم ال ـج ــدي ــد»،
فيما قــال رائ ــد ال ـحــاج ،بــاســم «خلية األزم ــة»،
إن ««األونــروا» تحاول التملص من التزاماتها
وواجـبــاتـهــا بموجب خطة ال ـط ــوارئ» ،مطالبًا
القيادة السياسية بـ»مؤازرة أهالي املخيم في
مطالبهم املحقة».
توقيف متورطين بملف السكر الفاسد
ً
بناء على إشارة النائب العام االستئنافي في
الشمال باإلنابة القاضي وائل حسن ،أوقفت
مفرزة طرابلس القضائية أربعة أشخاص على
ُخلفية ملف السكر الفاسد في مرفأ طرابلس،
وأحيلوا على القضاء املختص .وطلب النائب
ال ـعــام اإلذن مــن امل ــراج ــع املـخـتـصــة بمالحقة
موظفني في الجمارك ووزارة االقتصاد.

