
عريس ضحّية حادث سير في صور

شّيع مخيم البرج الشمالي أول من أمس الشاب محمد مصلح 
)21 عامًا( الذي قضى ليل االثنني ـــــ الثالثاء في حادث سير عند 

مفترق بلدة شبريحا عند املدخل الشمالي ملدينة صور. وكان 
مصلح في طريق عودته الى منزله مع خطيبته غنوة الحمد بعدما 

 بخطوبتهما إثر انتهاء 
ً
أمضيا سهرة في مدينة صيدا احتفاال

الحفل في صور. 
وكان برفقتهما شقيقا غنوة والشاب س. س. الذي كان يقود 

السيارة، فيما جلس العروسان في املقعد الخلفي في جيب من نوع 
شيفروليه باليزر. الحادث وقع عندما انحرف السائق بسرعة الى 
الجهة اليمنى متفاديًا االصطدام بمن أمامه، إال أن السرعة الزائدة 

أدت الى انزالق السيارة على الطريق املغطى ببرك مياه األمطار التي 
كانت تهطل حينها. وبعدما فقد السائق السيطرة على السيارة، 

انقلبت وتدحرجت مرات عدة لتصطدم بحائط تابع ملحطة وقود. 
وأدى االصطدام الى وفاة مصلح على الفور وإصابة خطيبته 

إصابات خطرة جعلتها ترقد في غرفة العناية الفائقة، وإحداث 
فجوة كبيرة في الحائط.   

رات وخطف ودعارة
ّ

11 موقوفًا بجرائم مخد

أوقفت القوى األمنية، أول من أمس، 11 شخصًا بجرائم خطف، 
وتعاطي املخدرات واإلتجار بها، وممارسة الدعارة وتسهيلها. 
 بحسب الجرم 

ّ
وقد أحيل املوقوفون إلى اإلجهزة املختّصة، كل

املقترف، للتوسع في التحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء.

السجن لرجل أمن شهر سالحه بسبب »أفضلية مرور«

حصلت مشكلة على خلفية »أفضلية مرور« على طريق بلدة املّية 
ومّية ـــــ صيدا )سوزان هاشم(، بني مواطن يقود سيارة وبرفقته 

والدته وشقيقه، وبني آخر على منت سيارة، وهو رجل أمن متعاقد 
في قوى األمن الداخلي. وبعد شتم الثاني لألول، شهر مسدسه 

األميري بوجهه وراح يهّدده.
ادعى كل من األول ووالدته على رجل األمن، وفي التحقيق معه 

في مخفر صيدا الجديدة بّرر شهر سالحه الحربي بالدفاع عن 
نفسه، ليعود ويقّر أمام محكمة جزاء صيدا بأن هدفه من ذلك 

هو التعريف عن نفسه فقط. أسقط املدعيان فيما بعد حقوقهما 
الشخصية، ليبقى قائمًا الحق العام، فاستمرت املحاكمة إلى أن 
أدانت القاضية املنفردة الجزائية في صيدا باإلنابة املدعى عليه 
بجنحة املادة 573 عقوبات، التي تنص على عقوبة السجن من 
شهرين إلى سنة إذا كان السالح ناريًا واستعمله الفاعل. وقد 
منحت املحكمة، نظرًا لإلسقاط الحاصل، املدعى عليه أسبابًا 

تخفيفية فاستبدلت عقوبة حبسه ملدة شهر واحد، بغرامة مالية 
قدرها مليون ليرة لبنانية.

إطالق نار بني عناصر من تنظيمني في الشّياح

ورد في خبر نقلته الوكالة الوطنية لإلعالم، 
أمس، أن مشكلة وقعت في شارع أسعد 
األسعد في منطقة الشياح، بني عناصر 

من »تنظيمني محليني« تطورت الى إطالق 
نار من أسلحة رشاشة استمّر من الواحدة 

حتى الواحدة والنصف فجرًا. وأضاف 
الخبر أن املشكلة أثارت قلقًا، ولم تتمكن 

القوى األمنية من معرفة األسباب والنتائج، 
كر فيه أن اجتماعًا ُعقد بني 

ُ
في وقت ذ

لجان االرتباط بني التنظيمني ملعالجة الوضع، لكن التوتر بقي 
مسيطرًا حتى الصباح.

عاء أمام »العسكرّية« من مصابة في مجدل عنجر
ّ

اد

أثناء االعتداء الذي تعرض له العسكري في الجيش اللبناني، 
يوسف يوسف، والذي أودى بحياته أواخر الشهر املاضي في 
منطقة مجدل عنجر، أصيبت السيدة فاطمة م. بطلقات نارية 
استقرت في خاصرتها، وذلك أثناء مرورها مع إخوة لها في 

قلت آنذاك إلى أحد مستشفيات املنطقة 
ُ
املنطقة املذكورة. ن

للمعالجة، حيث كشف عليها أيضًا أحد األطباء الشرعيني. 
إلى ذلك، علمت »األخبار« أن املحامي أشرف املوسوي قد تقدم 

بوكالته عن السيدة املصابة بشكوى أمام النيابة العامة العسكرية، 
وذلك بجرم محاولة القتل، علمًا بأن استخبارات الجيش كانت قد 

استدعت إخوة املصابة لالستماع إلى إفادتهم، ألنهم استطاعوا 
رؤية بعض الذين أطلقوا النار على العسكري الشهيد.

ضّيقًا  تفسيرًا  أحكامها  تفسير  يجب 
)مذكرة املدعي العام بشأن اختصاص 
املحكمة الفصل في طلب اللواء السّيد 
امل��ؤرخ 17 آذار 2010(، علمًا بأن والية 
وبارتباط  املحكمة هذه تشمل حكمًا، 
ع��ض��وي، مالحقة ال��ش��ه��ود ال����زور، ألن 
ش��ه��ادة ال���زور ت��ن��درج ف��ي ه��ذه الوالية 
امل��س��أل��ة ه���ي بطبيعتها  ل��ك��ون  ح��ك��م��ًا 

مسألة اعتراضية«.
ثالثًا: »انتهاك مبدأ السرية«... قيل في 
 على أحد، 

ً
املؤتمر إنه »لم تعد خافية

والتصريحات  الصحافية  التسريبات 
التحقيق  ت����ن����اول����ت  ال����ت����ي  ال���رس���م���ي���ة 
 ع���ن م���ص���ادر ف���ي���ه، منذ 

ً
ال����دول����ي ن���ق���ال

الساعات واألسابيع األولى لالغتيال: 
»ال���س���ي���اس���ة« ال���ك���وي���ت���ي���ة ب���ت���اري���خ 21 
الفرنسية  »ل��وف��ي��غ��ارو«  ال���  .2005 أي���ار 
»السياسة«   .2006 آب   19 ب���ت���اري���خ 
الكويتية بتاريخ  28 آذار 2009. »دير 
أيار  ب���ت���اري���خ 23  األمل���ان���ي���ة  ش��ب��ي��غ��ل« 
2009. موقع »إي��الف« بتاريخ 8 تموز 
بتاريخ  ال��ف��رن��س��ي��ة  »ل��وم��ون��د«   .2009
 »CBC« ال� وأخ���ي���رًا   ،2010 ش���ب���اط   14
األخرى  امل��ق��االت  من  والعديد  الكندية 
 أن مضامينها مستقاة من 

ّ
التي تبي

مصادر مطلعة في التحقيق الدولي.
راب��ع��ًا: »امل��ري��ب ف��ي ق��واع��د اإلجراءات 
واإلث��ب��ات«... الريبة تبدأ في أن قضاة 
»ي���ض���ع���ون قواعد  ال���دول���ي���ة  امل��ح��ك��م��ة 
لونها 

ّ
ويعد واإلث������ب������ات  اإلج������������راءات 

11

أخبار القضاء واألمن

العدل

التحقيق الدولية«.
كر 

ُ
ذ ال���والي���ة«...  بانتفاء  »ال��ت��ذرع   ����� ج 

القاعدة 152 من قواعد اإلجراءات  في 
ال��زور تكون بعد  واإلثبات، أن شهادة 
حلف اليمي )تصف جرم شهادة الزور 
رف وبعد حلف اليمي، وتحدد 

ُ
أمام الغ

إجراءات محاكمته وعقوبته(. وتنص 
ال��ق��اع��دة األول���ى م��ن ق��واع��د اإلجراءات 
واإلث���ب���ات ع��ل��ى أن ك��ل ال��ق��واع��د تدخل 
بناء   .2009 آذار   20 ف��ي  التنفيذ  حيز 
على ذلك، فإن شهادات الزور السابقة 
أحكامها  تتناولها  »ال  ال��ق��واع��د  لتلك 
بنحو رجعي، ألن املحكمة منذ البداية 
لبدء  ت��اري��خ��ًا   2009 آذار   20 ال��ت��زم��ت 
القواعد، وأغفلت هذه الشهادات  نفاذ 
امل���ع���ن���ي���ة ب���ه���ذا ال����ج����رم ال���ت���ي أت�����ت في 
معرض التحقيق الدولي السابق لهذا 
غير  الزمنية  التجزئة  وه��ذه  التاريخ، 
ج��ائ��زة ن��ظ��رًا ل��ت��الزم م��راح��ل التحقيق 
واستتباعها حكمًا  وترابطها  الدولي 
املحكمة  تكتِف  ل��م  املحاكمة.  بمرحلة 
بهذا التبرير، بل جرى التذرع أيضًا بأن 
هذا امللف خارج عن واليتها املقتصرة 
بحسب القرار 1757 )2007( ومرفقاته 
املسؤولي  األش��خ��اص  محاكمة  ع��ل��ى 
الحريري ورفاقه،  الرئيس  اغتيال  عن 
تذّرع  ح���ي���ث  امل����ت����الزم����ة،  وال���ه���ج���م���ات 
النظر في  ال��ع��ام بأنه ال ُيمكن  امل��دع��ي 
غ��ي��ر ال���ج���رائ���م امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا في 
التي  )املادتان1�����2(،  األساسي  النظام 

غير  وه���ذا  ي��ش��اؤون،  كما  ويكّيفونها 
مألوف وغير معتاد على اإلط��الق في 
املحاكمات الجنائية الفردية. فهل من 
ريبة أكبر من تلك املتأتية من إجراءات 
ل 

ّ
عد

ُ
وت �����ّي�����ف 

َ
�����ك

ُ
وت ت����وض����ع  م���ح���اك���م���ة 

ب��اس��ت��ن��س��اب ال���ق���ض���اة أن��ف��س��ه��م بعد 
املحكمة  ومباشرة  مناصبهم  يهم 

ّ
تول

قانون  فلدينا  واقعنا  في  أم��ا  عملها؟ 
وقانون  العقوبات  قانون  وهو  يطبق 
ال���ج���زائ���ي���ة الذي  امل���ح���اك���م���ات  أص������ول 
ي��س��ت��رش��د ف��ي��ه وم��ن��ه ال��ق��ض��اة قواعد 
ع���ن���د وضعها  اإلج����������راءات واإلث�����ب�����ات 
النظام  م����ن   28 )امل��������ادة  ت��ع��دي��ل��ه��ا  أو 
األساسي(، فيما كان املطلوب أن تأخذ 
املحكمة باألحكام املرعّية في القانوني 
املذكورين، وتستثني عقوبة اإلعدام، ال 
أن تبتدع في مقابلهما قواعد إجراءات 
القانونية  األح����ك����ام  وت���ض���ع  وإث����ب����ات 

اللبنانية دونها«.
خ��ام��س��ًا: »ط��ل��ب ق��واع��د ب��ي��ان��ات كاملة 
ومخالفة  دورّي����ًا،  تحديثها  ومتابعة 
التفاهم،  وم���ذك���رة  اإلج�������راءات  ق���واع���د 
الوطنية«.  ال���س���ي���ادة  م���ب���دأ  وان���ت���ه���اك 
أشير في املؤتمر إل��ى أن امل��ادة 20 من 
��ع��ط��ي امل��ح��ك��م��ة ال��ح��ق في 

ُ
ال���ق���واع���د »ت

أم����ر وّج���ه���ت���ه إلى  إح���ال���ة أي ط��ل��ب أو 
ه عليه، بإحالته 

ّ
لبنان، ولم تقتنع برد

لالطالع  األم��ن  ال��ى مجلس  بالنتيجة 
وات��خ��اذ إج���راءات الحقة وفقًا مل��ا يراه 
م���ن���اس���ب���ًا«. ف���ه���ذه امل������ادة ت��ض��ع لبنان 
بأكمله تحت سلطة مجلس األم��ن من 
والقضائية،  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ت��ي 
هيئة  الدولية  املحكمة  أن  تؤكد  وه��ي 
مجلس  مرجعيتها  ب��ل  ة 

ّ
مستقل غ��ي��ر 

األمن أي الدول الكبرى ومصالحها. إن 
هذا الوصف ينطبق على وضع لبنان 
تحت الوصاية السياسية والقضائية 
ال����دول����ي����ة. وف�����ي س���ي���اق ال���ح���دي���ث عن 
ان��ت��ه��اك ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة، أش��ي��ر إلى 
أن تسليم كل معطيات داتا االتصاالت 
شخصية،  خ�������اص�������ة  وم������ع������ل������وم������ات 
م��ت��ع��ل��ق��ة بفئات  وم���ع���ل���وم���ات خ���اص���ة 
واسعة من الشعب اللبناني، من شأنه 
بأكمله  ُي��ش��ّرع خصوصيات شعب  أن 
بحجة جريمة سياسية فردية. إن تلك 
ال���خ���ص���وص���ي���ات وال����ح����رم����ات ه����ي من 
ال��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة امل��ص��ون��ة ف��ي مقدمة 
ال���دس���ت���ور وف����ي م��ت��ن��ه، وه�����ذا انتهاك 
فاضح ألبسط قواعد السيادة الوطنية 
حيث ُيكشف شعب بأكمله على جهات 
غ��ي��ر م��ن��ض��ب��ط��ة، ت��ح��ت س��ل��ط��ة الدولة 
أيضًا  التصرف  ه��ذا  في  إن  اللبنانية. 
ان��ت��ه��اك��ًا ل��ل��ق��وان��ي ال���ت���ي أح�����ال إليها 
»الحقوق  لتنظيم ما يسمى  الدستور 

األساسية« و»الحريات العامة«.
����ة الظرفية من 

ّ
س��ادس��ًا: »اع��ت��م��اد األدل

دون شهود مباشرين«... جرى عرض 
مع  واملباشرة،  الظرفية  لألدلة  موجز 
إل��ى مقاربة كاسيزي وبلمار  اإلش���ارة 
لألدلة الظرفية. أشير في املؤتمر إلى 
ب��ل��ب��ن��ان »تتجه  ال��خ��اص��ة  إن امل��ح��ك��م��ة 
 من 

ً
ال���ى اع��ت��م��اد األدل����ة ال��ظ��رف��ي��ة ب����دال

القطعية  األدل��ة  لكون  القطعية،  األدل��ة 
������������� ب��ح��س��ب رئ��ي��س امل��ح��ك��م��ة انطونيو 
القضايا  في  متوافرة  غير   ����� كاسيزي 
عليها،  الحصول  لصعوبة  اإلرهابية، 
ك��م��ا أك���د امل���دع���ي ال���ع���ام دان���ي���ال بلمار 
س��ل��ك ه����ذا امل���س���ار أي���ض���ًا، األم�����ر الذي 
ي��ج��ع��ل ل���ب���ن���ان، ال��ب��ل��د ال�����ذي ل���م ينعم 
ب��االس��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي منذ ع��ام 2005، 
مسرحًا للتجارب واالجتهادات والبدع 

القانونية والقضائية«.
لدليل  ال���ث���ب���وت���ي���ة  »ال���ق���ي���م���ة  س����اب����ع����ًا: 
��ة الظرفية تقع 

ّ
االت��ص��االت«... »إن األدل

ف���ي أدن�����ى م���رات���ب اإلث����ب����ات، ذل����ك أنها 
رضة للخطأ أو الزور، وهي ال تصلح 

ُ
ع

 ثبوتيًا قاطعًا، ويمكن دحضها 
ً
دليال

بجميع وسائل اإلثبات،
وبالتالي ال يمكن على إطالقًا الركون 
������ة ال��ظ��رف��ي��ة، عند 

ّ
ال����ى م��ث��ل ه����ذه  األدل

اعتماد  أعلى معايير العدالة الدولية 
التحقيق  مرحلة  ف��ي  حتى  الجنائية، 
الجنائي. وقد أثبت الخبراء في مجال 
االتصاالت وجود عدد من الطرق التي 
��ت��ي��ح ال��ت��الع��ب ف���ي ال���دات���ا، واختالق 

ُ
ت

اتصاالت وهمية وفبركتها من أماكن 
جغرافية مختلفة«.

)األخبار(

رعد: تابعونا خطوة بخطوة
ُسئل النائب محمد رعد، ملاذا وافق وزراء حزب الله على البيان الوزاري 
الذي تضمن املوافقة على املحكمة الدولية، رغم كل هذه املالحظات على 
املحكمة من حي إنشائها لغاية اليوم؟ فأجاب: »حرصًا على االستقرار 
 ف��ي ال��ت��وص��ل إل���ى امل��وق��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي امل���وّح���د وال��ث��اب��ت من 

ً
آن�����ذاك، وأم����ال

اللبنانيي من  القضاة  إمكانية استقالة  املحكمة«. وردًا على س��ؤال عن 
املحكمة، أج��اب القاضي سليم جريصاتي: »نحن ال نضع على اإلطالق 
تي ميزان. نحن نقول إن املوقف الرسمي الواحد 

ّ
العدالة واالستقرار في دف

يبرر كل الخطوات العملية التي سوف تتخذها في حينه الدولة اللبنانية 
مجتمعة، بإيعاز من رئيس البالد، القائد األعلى للقوات املسلحة وحالف 
يمي اإلخ��الص لدستور األم��ة وقوانينها«. وردًا على س��ؤال عن وجود 
سيناريو فرض األمر الواقع إللغاء مفاعيل املحكمة على األرض، أجاب 

النائب رعد مبتسمًا »ال تستبق األمور... تابعنا خطوة بخطوة«.
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