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خبرية
ّ
انتهاء حالة االختطاف ،سواء باالعتراف
تصفيته وتقديم
ب��أن املخطوف ق��د ج��رت
ُ
ادلة دامغة عن مكان دفنه ،أو أنه أطلق.
وح ��ده ��ا ن �ج��اة ن �ق ��وزي ح �ش �ي �ش��و ،زوج ��ة
محيي ال��دي��ن ،ك��ان��ت غ��ائ�ب��ة ع��ن الجلسة،
ب�ع��د اص� ��رار اب�ن��ائ�ه��ا ال��ذي��ن ه��اج��روا ال��ى
ال��والي��ات املتحدة االميركية على ض��رورة
ّ
ان تكون ال��ى جانبهم ،وه��ي التي ل��م تمل
على امتداد السنوات املاضية من الحضور
ُ
شخصيًا الى املحكمة ،لتفاجأ في غالبية
ّ
امل ��رات ب ��أن واح� �دًا م��ن املتهمني ق��د تغيب
«بعذر صحي» ،فتؤجل الجلسات ألشهر
طويلة.
حشيشو أك��دت ف��ي ات�ص��ال م��ع «األخ�ب��ار»
أنها ستسعى الى العودة الى لبنان على
اول ط ��ائ ��رة ل �ت �ك��ون ح ��اض ��رة ف ��ي ج�ل�س��ة
ً
النطق بالحكم .هل فعال ستكون الجلسة
األخيرة؟ تسأل حشيشو بصوت يرتجف
وكأنها غير مصدقة أن هذه املحاكمة التي
الزمت تفاصيل حياتها طوال ربع قرن قد
وصلت الى خواتيمها.
ع �ن��د ال �س ��اع ��ة ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ظ �ه��ر ام ��س،
اقتيد املتهمون الثالثة الى قفص االتهام،
ووق� � �ف � ��وا ام � � ��ام ال� �ق ��اض� �ي ��ة ج � ��داي � ��ل ال �ت��ي
يعاونها املستشاران الياس الحاج عساف
وه� ��دى ال� �ح ��اج ،وامل �ح ��ام ��ون ج� ��ورج نجم
ب��وك��ال�ت��ه ع��ن امل�ت�ه��م ف� ��ؤاد ش��اك��ر ،ري�ش��ار
شمعون بوكالته عن املتهم نصر محفوظ،
وسليمان لبس بوكالته عن املتهم سعيد
قزحيا .وإل��ى جانبهم وق��ف املحامي نزار
صاغية بوكالته عن املدعية.
ّ
صاغية أكد في مرافعته أن لهذه الدعوى
العالقة تاثيرات اجتماعية بالغة؛ لكونها
ت �ت �ص��ل ب �ح��ال��ة خ �ط��ف ش �خ��ص ح�ص�ل��ت
ف��ي ظ��ل ال�ح��رب األهلية ،وال ي��زال مصيره
ً
مجهوال .ومن أصل أكثر من  ١٧ألف حالة
خطف إبان هذه الحرب ،هذه الدعوى هي
الوحيدة التي استطاعت تجاوز املعوقات
ال �ت��ي رف�ع�ه��ا أم ��راء ال �ح��رب لتبلغ م��راح��ل
املحاكمة النهائية.
ه��ي إذًا قضية ت �ج��اوزت ع��ائ�ل��ة حشيشو

ال � �ص � �غ� ��رى وأص � �ب � �ح� ��ت ق� �ض� �ي ��ة ع ��ائ�ل�ات
املفقودين جميعًا الذين ينتظرون اعتراف
الدولة بحقهم باملعرفة والعدالة ،وقبل كل
شيء حقهم بالتحرر من تعذيب ال ينتهي.
وع � ��ن ث� �ب ��وت ض� �ل ��وع امل �ت �ه �م�ي�ن ف ��ي ج��رم
ّ
ّ
ال �خ �ط��ف ،أك ��د ص��اغ�ي��ة أن م��ن ال �ث��اب��ت أن
عملية الخطف حصلت في ظل ق��رار منع
تجول من قبل قوات االحتالل ُاإلسرائيلي
شمل منطقة ص�ي��دا برمتها ،وأذي ��ع ق��رار
منع التجول عبر مكبرات الصوت.
ّ
وي�ت�ب�ين م��ن م�ل��ف ال��دع��وى أن ال�ش��اه��دي��ن
ط ��ارق ح�ش�ي�ش��و وف �ه��دي ال �ك��ردي ال�ل��ذي��ن
ُ
اخ��ت �ط �ف��ا ف ��ي ال� �ي ��وم ن �ف �س��ه ق ��د اق �ت��ادت �ه��م
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة إل��ى ث�ك�ن��ة ك�ف��رف��ال��وس.
وأك � � ��د ح �ش �ي �ش��و ف� ��ي إف � ��ادت � ��ه ب ��أن ��ه رأى
شخصًا موثوق اليدين في الثكنة ،ويظن
أنه محيي الدين حشيشو.
لكن «الشاهد امللك» في ه��ذه القضية هو

ال ينكر المتهم محفوظ
أنه كان موجودًا في
مكان حادث الخطف

الطبيب امل�ه��اج��ر ال��ى فرنسا ف��ادي داغ��ر،
وه��و نجل سليم الحاج داغ��ر ج��ار محيي
الدين حشيشو ورفيقه في النضال ،وقد
توفي في عام  .١٩٩١يقول داغر في إفادته
أمام املحكمة إن املتهم نصر محفوظ كان
يقف أمام باب منزله لحظة خروجه ،وقد
سلم عليه .ويتابع داغ��ر« :لحظات وأرى
س� �ي ��ارات م��دن �ي��ة وع �س �ك��ري��ة ق ��ادم ��ة ق��رب
ب�ي�ت�ن��ا وس ��أل ��وا ع ��ن م �ن��زل م �ح �ي��ي ال��دي��ن
حشيشو».

ال ينكر املتهم محفوظ أن��ه ك��ان م��وج��ودًا
ف��ي م �ك��ان ح ��ادث ال�خ�ط��ف وزم ��ان ��ه ،جنبًا
إلى جنب مع الخاطفني ،وأنه كان موجودًا
هناك رغ��م ق��رار منع التجول ورغ��م مقتل
ّ
الجميل وما استتبعه من حزن وحداد عام
وإغالق ورعب ،لكنه يقول إنه أتى من لبعا
إلى صيدا إلج��راء امتحانات في الجامعة
اليسوعية التي تقع قرب مكان االختطاف!
أم ��ا امل �ت �ه �م��ان ،ش��اك��ر وق��زح �ي��ا ،ف �ق��د ظن
ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ب�ض�ل��وع�ه��م ف��ي جريمة
ال� �خ� �ط ��ف ب � �ن� � ً
�اء ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي �ق��ات أم �ن �ي��ة
وب�لاغ��ات م��ن قبل ع��دد م��ن أه��ال��ي صيدا،
كذلك ف��إن كمال شاكر شقيق ف��ؤاد شاكر
ه��و م��ن ال�ع�س�ك��ري�ين ال �ف��اع �ل�ين ف��ي ج�ه��از
ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .وع�ل�م��ت
«األخ � �ب� ��ار» أن أح� ��د ال �ش �ه��ود ق� ��دم أخ �ي �رًا
إفادة موثقة بصوته إلحدى الشخصيات
السياسية ب�ش��أن ض�ل��وع ك�م��ال ش��اك��ر في
عملية خطف محيي الدين حشيشو ،لكن
هذه اإلفادة لم تقدم للمحكمة.
م��راف �ع��ات امل �ح��ام�ين ال �ث�لاث��ة ،ل�ب��س ونجم
وشمعون ،وهم من املحامني البارزين ُّ َفي
حزب القوات اللبنانية ،رك��زت على الثغر
ف��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق وإف� � ��ادات ال �ش �ه��ود وم �س��ار
امل �ح��اك �م��ة وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ،وأج �م �ع��وا على
إدانة اإلعالم الذي تناول هذه القضية .مع
اإلش ��ارة إل��ى أن نجاة حشيشو ادع��ت في
ال�ب��داي��ة ض��د مجهول وق ��ادت التحقيقات
ال�ت��ي أج��رت�ه��ا األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وال�ق�ض��اء
ّ
إلى إصدار القرار االتهامي ،علمًا بأن عددًا
آخ ��ر م �م��ن ات �ه �م��وا ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي عملية
ال�خ�ط��ف ق��د اس �ت �ب �ع��دوا الح �ق��ًا م��ن ال �ق��رار
لعدم كفاية األدلة.
ويستنتج من ملف ال��دع��وى املثقل بآالف
الصفحات أن نجاة حشيشو تحملت وزر
إث �ب��ات أم� ��ور ل �ي��س م��ن اخ �ت �ص��اص �ه��ا ،بل
من اختصاص القضاء واألجهزة األمنية.
واالستنتاج األهم أنه ال يمكن الركون إلى
النظام القضائي اللبناني الحالي للسير
ف��ي دع��وى خطف تقف وراء ه ��ا ميليشيا
مسلحة بمعزل عن نظام لحماية الشهود.

تقرير

سنة حلوة يا إثيوبيات لبنان

محمد نزال

ّ
يتردد في أوساط العدلية أن ثمة قضاة ينتظرون ،بفارغ الصبر،
مغادرة وزي��ر العدل شكيب قرطباوي ال��وزارة .ينتظرون انتهاء
مرحلة حكومة تصريف األعمال الحالية ،ووالدة حكومة جديدة،
وبالتالي مجيء وزير عدل جديد .مرد ذلك ،بحسب القائلني ،أن
قرطباوي لم يكن خالل واليته على أمزجة هؤالء القضاة ،وخاصة
عندما قرر املضي بـ«تنقية القضاء» من القضاة غير الالئقني ،أو
الذين ،في بعض األحيان ،ثبت تورطهم في قضايا فساد .هؤالء
ال ينسون للوزير أن��ه م��ارس بعض صالحياته الرقابية ،وطلب
من هيئة التفتيش القضائي ،أكثر من مرة ،عدم «حفظ» امللفات
املحالة إليها والسير بها حتى النهاية .خالل واليته ،أحيلت أكثر
من قضية إلى التفتيش ،ومن ثم إلى التأديب ،وقد ّأدى هذا الحراك
إلى فصل قضاة من العمل وخفض درجات آخرين.
ُيقال إن هؤالء القضاة ينتظرون انتهاء حقبة قرطباوي إلعادة
كل شيء الى ما كان عليه ،ولذلك اليوم ُ«ي ّنيمون» بعض القضايا
في األدراج ،عمدًا ،إلى أن يتمكنوا من إع��ادة فتحها والسير بها
على النحو ال��ذي ي��ري��دون��ه .ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،علمت «األخ �ب��ار» أن
قرطباوي لن يقبل بذلك ،وهو سيمارس في وزارة العدل ما كان
مارسه أيام كان نقيبًا للمحامني ،إذ بادر حينها إلى معاقبة بعض
املحامني في األيام األخيرة من واليته ،بعد ثبوت ما يوجب ذلك،
وبالتالي سيبادر قريبًا إلى اإلعالن عن إج��راءات عقابية مماثلة
بحق بعض القضاة.
ُيقابل هذا «الصنف» من القضاة قضاة آخرون ،من الذين تفرحهم
فكرة محاسبة زمالئهم «الفاسدين» .هؤالء الذين ُي ّ
شوهون البيئة
القضائية برمتها ،فيذهب معها القاضي الصالح بجريرة الطالح.
هؤالء «الصالحون ،بغض النظر عن عددهم ،يخشون ،في املرحلة
ال�لاح�ق��ة ،ت�ف� ّ�رد الصنف األول بهم وال��دخ��ول معهم ف��ي مرحلة
«تصفية حسابات».

أخبار
مواد غذائية فاسدة
تمكن فرع املعلومات من رصد مستودع لتخزين املواد الغذائية
الفاسدة .وبحسب بيان لقوى األمن الداخلي ،فإن فرع املعلومات دهم
مخزنًا تابعًا ألحد املحال التجارية في بلدة البساتني  -قضاء عاليه،
حيث عثر على كميات كبيرة من املواد الغذائية املنتهية الصالحية،
باإلضافة الى آلة كبس حراري لطباعة تواريخ جديدة لإلنتاج وانتهاء
الصالحية على املنتجات ،وذلك بعد إعادة تعبئتها بعبوات جديدة
بماركة «فيرا» وتوزيعها على املحال التجارية .ويشير البيان إلى
توقيف مالك املستودع املدعو :م .ن( .مواليد  ،1984لبناني) وضبط
اآللة و 26منتجًا منتهية الصالحية ،منها( :زيت زيتون ،معكرونة،
كبيس ،مربى ،خل ،أرز ،) ... ،والتحقيقات جارية بإشراف القضاء
املختص.

آمال خليل
ص �ب �ي �ح��ة ال �خ �م �ي��س ال �ف ��ائ ��ت ،اس �ت �ف��اق��ت
زه � ��ارا وج��ال��ت ع �ل��ى أف � ��راد األس � ��رة ال�ت��ي
تساعدها في األع�م��ال املنزلية وهنأتهم
ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي��د رأس ال �س �ن��ة امل �ي�ل�ادي��ة
ل �ع��ام  ،2006ب�ح�س��ب ال�ت�ق��وي��م اإلث�ي��وب��ي
في الثاني عشر من أيلول كل ع��ام .منهم
من ضحك من الصبية وطقوس موطنها
الذي يتأخر عن دول العالم بسبع سنوات
استنادًا إلى معتقدات الكنيسة املسيحية
األرثوذكسية فيه ،ومنهم م��ن ل��م يكترث
باألمر واكتفى بمنحها ابتسامة سريعة
ك��ان��ت أق� ��ل ب�ك�ث�ي��ر م ��ن ف��رح �ت �ه��ا ب��ال�ع�ي��د
ال ��ذي تستقبله ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي م�ن��زل
هذه األسرة .رأس سنة زهارا انتهى عند
الصباح .عادت سريعًا إلى عملها اليومي
بحسب التقويم الخاص بتلك األسرة ،ثم
نامت قبل منتصف الليل بعد إنجازها
ل �ل�أع � �م ��ال امل� �ط� �ل ��وب ��ة م �ن �ه ��ا وخ��دم �ت �ه��ا
ل�ض�ي��وف م�خ��دوم�ي�ه��ا ال��ذي��ن يجتمعون
كل ليلة ويسهرون كأنهم يحتفلون بعيد
م��ا .أم��ا ه��ي ،فقد م� ّ�ر عيدها الوحيد كأي
يوم آخر .منذ بدء عملها ،لم تجرؤ زهارا
على أن تطلب من مخدوميها اصطحابها
للصالة ف��ي الكنيسة ألداء ق��داس العيد،
وال هم عرضوا عليها األمر .لم تدخل مع
تلك األسرة املسلمة بنقاش ديني ،لظنها
أنهم سيعارضون ممارستها ألي طقس
مسيحي.
سيدة املنزل قالت إنها ال تمانع أن تصلي
زه� � ��ارا ف ��ي غ��رف �ت �ه��ا ،ل�ك�ن�ه��ا ت� � ��رددت في
اصطحابها إلى الكنيسة العتقادها أنها
قد ترتكب «معصية» .تقر السيدة بأنها
لم تراجع رجل دين وأن هذه الفتوى هي
اجتهاد خاص منها.

قضائية ...
جولة «تطهير»
ّ
قريبًا

احتجاج على زيادة رسوم التسجيل
عاملة اثيوبية في كنيسة العدوسية (امال خليل)
ف� ��ي ال � �ي� ��وم ن �ف �س ��ه ،ت �ل �ق��ت زه� � � ��ارا دع� ��وة
م ��ن م��واط �ن �ت �ه��ا س�ل�ام��ا ال �ت��ي ت �ع �م��ل في
منزل ال�ج�ي��ران ملشاركتها م��ع إثيوبيات
ال �ح��ي ف��ي االح �ت �ف��ال ب��ال�ع�ي��د أم ��س ،على
م��ائ��دة غ��داء إث�ي��وب��ي ،وذل��ك ف��ي الحديقة
ال �خ��ارج �ي��ة مل� �ن ��زل ت �ع �م��ل ف �ي��ه إح ��داه ��ن.
س �م �ح��ت ص��اح �ب��ة ع �م��ل زه � � ��ارا ب�ت�ل�ب�ي��ة
الدعوة ألنها لن تكون بحاجة لها في ذلك
اليوم (أمس) .لكن لم تحضر كل املدعوات
ف ��ي ال �ب �ل��دة ال �ت ��ي ي �س �ت �خ��دم ال �ك �ث �ي��ر م��ن
�اع��دات إثيوبيات .اللواتي
عائالتها م�س� ِ
ح �ض��رن م�ن�ه��ن ،اح�ت�ف�ل��ن ب�م�ف��رده��ن ،ول��م
يشاركهن مخدوموهن فرحتهن .ب��ل كن
ينظرن إلى الساعة مخافة أن يتأخرن عن
وقت الخروج املسموح لهن .برزت فرحة
ك�ي�لام��ا أك�ث��ر م��ن رف�ي�ق��ات�ه��ا ،وال�س�ب��ب أن

صاحبة عملها اصطحبتها صباح أمس
ل �ح �ض��ور ق � ��داس األح � ��د ف ��ي ال �ع��دوس �ي��ة،
ال �ب �ل��دة امل�س�ي�ح�ي��ة ف��ي س��اح��ل ال��زه��ران��ي
ح�ي��ث ت�ع�م��ل ،ول ��م ي�ك��ن اص�ط�ح��اب�ه��ا لها
ملناسبة رأس السنة اإلث�ي��وب�ي��ة فحسب،
ب� ��ل ألن� �ه ��ا ب�ي��ن ال� �ح�ي�ن واآلخ� � � ��ر ب�ح�س��ب
أوقات فراغها ،تصطحبها إلى الكنيسة.
تقر كيالما بأنها عندما كانت تعمل في
بيروت ،كانت قادرة على التنقل بمفردها
ف��ي ي��وم عطلتها األح ��د .ك��ان��ت تتفق مع
رفيقاتها للذهاب إل��ى الكنائس القريبة
م��ن م�ن��زل مخدوميها ،أم��ا بعد انتقالها
للعمل في الجنوب ،فقد اختبرت الصبية
اإلث �ي��وب �ي��ة أك �ث��ر ط�ب�ي�ع��ة ال �ف��رز امل��وج��ود
ف��ي املجتمع ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ل�ي��س ف�ق��ط ال�ف��رز
االجتماعي  -الطبقي بل الطائفي أيضًا.

ّ
نفذت مجالس األهل في املدارس الرسمية في البداوي والجوار
ّ
يضم صفوف الروضة واملرحلتني
اعتصامًا أمام املجمع التربوي الذي
االبتدائية والتكميلية الرسمية احتجاجًا على زيادة رسوم التسجيل
لهذا العام .وشارك في االعتصام بعض رؤساء مجالس األهل في
طرابلس والبداوي واألهالي والطالب الذين رفعوا الفتات كتب فيها:
«مجالس األهل وجدت للمساندة والتشاور وليس لجباية الرسوم
املدرسية التي ألغاها قانون مجانية التعليم»« ،هل نحن غرباء أو أهل
البلد؟! وأين العدل يا معالي الوزير؟».
وطالب بعض األهالي بالعودة إلى «مجانية التعليم ،وال سيما في ظل
األوضاع االقتصادية الحالية» ،معتبرين «أن املدرسة الرسمية في هذا
البلد هي ّأم الفقير ،فال تقتلوا األم ألننا في حاجة إليها بعدما أصبح
أكثر من نصف الشعب اللبناني فقيرًا» .ولفت رئيس مجلس األهل
في مدرسة البداوي الرسمية للصبيان محمد كردوفاكي الى «أن
الزيادة على الرسوم لهذه السنة بلغت  300ألف ليرة لبنانية» ،مشيرًا
إلى أن مجالس األهل ناشدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة
بهية الحريري الضغط وخفض املساهمة والعمل على إلغائها تطبيقًا
لقانون إلزامية التعليم ومجانيته ،وطلبت املجالس من أهالي الطالب
عدم دفع هذه الرسوم ألن القانون واضح».

