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ّ
ّ
التشكيالت القضائية تتأرجح والشماليون يطلبون اإلنصاف
حقوقيون شماليون يطالبون
بإنصاف منطقتهم في التشكيالت
القضائية املرتقبة .ليست املرة
األولى التي يرتفع فيها هذا الصوت.
من جهة ثانية ،يجزم رئيس مجلس
القضاء األعلى بأن التشكيالت لن
تصدر قريبًا
محمد نزال
هل زار أعضاء مجلس القضاء األعلى
محكمة حلبا ف��ي ع�ك��ار؟ ال �ج��واب :كال.
أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ي� �ع � ّ�دون ال�ت�ش�ك�ي�لات
القضائية ه��ذه األي ��ام ،ومحكمة حلبا،
ومعها سائر محاكم األطراف ،تستغيث
ط�ل�ب��ًا ل �ل �ن �ج��دة .رب �م��ا ل �ي��س ه��و ال��وق��ت
املناسب للحديث عن الهيئة الخارجية
ملحكمة حلبا ،وهي الوحيدة لكل منطقة
ع �ك��ار ،وال �ت��ي أق ��ل م��ا ت��وص��ف ب��ه أن�ه��ا
ّ
«ب�ت�ب��ك��ي» .ول�ك��ن ك�ي��ف يمكن قاضيني،
ف��ي تلك املحكمة ،أن يقوما بكل أعمال
القضاء في كل عكار؟ الجواب يأتي من
وحي الواقع :تكدس في القضايا وعدم
قدرة املواطن على الوصول إلى العدالة.
ّ
ع �ل��ى ك� ��ل ح � ��ال ،ي��أم��ل ن �ق �ي��ب امل �ح��ام�ين
ف��ي ال�ش�م��ال ،ب�س��ام ال��داي��ة ،م��ن مجلس
ال �ق �ض��اء األع� �ل ��ى أن «ي �ن �ص��ف م�ن�ط�ق��ة
ال �ش �م��ال ،وت �ح��دي �دًا ب �ع��ض م�ح��اك�م�ه��ا،
التي يشعر الداخل إليها أنه في مجاهل
أف��ري �ق �ي��ا» .ي �ت �ح� ّ�دث ال ��داي ��ة ع ��ن ق�ض��اء
ً
زغ��رت��ا ،م�ث�لا ،ال��ذي ال يوجد فيه سوى
ق ��اض واح � ��د ،ع�ل�م��ًا ب��أن��ه ب �ح��اج��ة إل��ى
قاضيني في أسوأ األحوال .ينتقل الداية
للحديث عن قضاة التحقيق ،فمن أصل
 8قضاة مفترض وجودهم في الشمال،

ال يوجد حاليًا سوى  ،5وهذا «ما يؤثر
على حسن سير العدالة حتمًا».
أح � � ��د ال � �ق � �ض� ��اة م � ��ن أب � � �ن � ��اء ط ��راب� �ل ��س
ي�س�ت�غ��رب «اإلج� �ح ��اف ال�ل�اح��ق ب��أب�ن��اء
الشمال في كل تشكيالت قضائية ،رغم
وجود قضاة أكفاء ومشهورين بحسن
ال �س �ي��رة» .ي�ل�ف��ت إل ��ى أن أب �ن��اء ال�ش�م��ال
ليس لديهم مدير عام في وزارة العدل،
وال ن ��ائ ��ب ع � ��ام ت �م �ي �ي��زي ،وال رئ �ي��س
تفتيش وال رئيس استئناف (باستثناء
واحد فقط) .يستذكر القاضي تصريحًا
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،قبل
والدة ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة ،إذ ق ��ال« :م��ا
ُي � �ت� ��داول م ��ن م �ع �ل��وم��ات ع ��ن اس�ت�ب�ع��اد
ط��راب �ل��س م ��ن ال �ت �ش �ك �ي�لات ال�ق�ض��ائ�ي��ة

أم� ��ر غ �ي��ر م �ق �ب��ول ،وال ي �م �ك��ن أن ي �م� ّ�ر،
وخ� �ص ��وص ��ًا أن� �ه ��ا ت �ع ��ان ��ي م �ن ��ذ ف �ت��رة
ط��وي �ل��ة م ��ن غ �ي��اب االه �ت �م��ام ال��رس �م��ي
الفعلي بحاجاتها وبأهلها» .هذا الكالم
ك ��ان ق �ب��ل ح ��وال ��ى ع ��ام�ي�ن ،ق �ب��ل ص ��دور
ال�ت�ش�ك�ي�لات ال�ق�ض��ائ�ي��ة األخ �ي��رة .ب��رأي
ال�ق��اض��ي ال�ش�م��ال��ي ،رب�م��ا ك��ان للساسة
عذر سابقًا ،لكن اليوم «في ظل حكومة
فيها أكبر حصة م��ن وزراء ال�ش�م��ال ،ال
ً
يمكن أن يكون مقبوال أن يبقى الشمال
م��ن دون تعيينات ق�ض��ائ�ي��ة مهمة في
مواقع القرار».

التشكيالت ونشاط ماضي
ق �ب ��ل ان� �ض� �م ��ام ال �ق ��اض �ي�ي�ن ج � ��ان ف�ه��د

وح ��ات ��م م��اض��ي إل� ��ى م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء
األع �ل��ى ،ك��ان��ت م �ص��ادر ال�ع��دل�ي��ة تشير
إل��ى ق��رب «اس�ت��واء» طبخة التشكيالت
ال �ق �ض��ائ �ي��ة .ه ��ذا م ��ا ق��ال��ه أي �ض��ًا وزي ��ر
ال �ع��دل ش�ك�ي��ب ق��رط �ب��اوي ق�ب��ل ح��وال��ى
ش�ه��ر .ال�ي��وم ،وم��ع ت��رؤس فهد ملجلس
القضاء األعلى ،وماضي للنيابة العامة
ل ��دى م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ،ع ��ادت األم ��ور،
ت�ق��ري�ب��ًا ،إل��ى ب��داي�ت�ه��ا .للقاضيني رأي
أس��اس��ي ف��ي إع ��داد ال�ت�ش�ك�ي�لات ،فهما
ّ
يضيعا جهد من سبقهما،
وإن كانا لن
إال أنهما سيتوقفان عند ك��ل تفصيل
ّ
سيعد .ه��ذا ما تنقله
في ما أع� ّ�د أو ما
مصادر قضائية متابعة .الالفت أنه في
مقابل تأكيد مرجع قضائي لـ«األخبار»

ق ��رب ص� ��دور ال �ت �ش �ك �ي�لات ال�ق�ض��ائ�ي��ة،
إل��ى جانب تأكيد وزي��ر ال�ع��دل ،أوض��ح
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل ��ى ج��ان
فهد أن «التشكيالت ل��ن تصدر قريبًا،
ألننا لم نبدأ بالنقاش بعد منذ اكتمال
امل �ج �ل��س» .ول �ف��ت ف �ه��د ف ��ي ح��دي��ث مع
«األخ� �ب ��ار» إل ��ى أن ال�س�ب��ب ه��و وج��ود
رئيس هيئة التفتيش القضائي خارج
لبنان ،وبالتالي «لن نجتمع ونتخطاه
في هذه املسألة ،فهو عضو في املجلس
ول ��ه رأي � ��ه ،وف ��ي ك ��ل األح� � ��وال س�ي�ع��ود
بداية األسبوع ،وإلى ذلك الحني يمكن
القول إنه ال تشكيالت قضائية قريبًا».
إل��ى ذل��ك ،ب��رزت ح��رك��ة نشطة ّ
للمدعي
ال �ع��ام ل��دى محكمة التمييز ،القاضي
حاتم ماضي ،منذ تعيينه في منصبه
أخ� �ي� �رًا .ف �ل��م ي �ك��د ي�ع�ل��ن ت�ع�ي�ي�ن��ه حتى
وج��د نفسه امل�ع�ن��ي ال�ق�ض��ائ��ي املباشر
ف��ي قضية اغ�ت�ي��ال ا ّل�ل��واء ال�ح�س��ن .هذا
آخ � ��ر م ��ا ك � ��ان ي �ت �م��ن��اه ق � ��اض ل ��م ي�ب��ق
ل ��ه س ��وى  8أش �ه��ر ق �ب��ل ت �ق��اع��ده .وم��ن
ال � �ح� ��راك ال� � ��ذي أب � � ��داه م ��اض ��ي أخ� �ي� �رًا،
تكليفه ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام االستئنافي في
البقاع االن�ت�ق��ال شخصيًا إل��ى املخافر
للتحقق من الشكاوى املوجودة لديهم،
وأوض ��اع امل��وق��وف�ين ،والتحقق م��ن أي
عمل مخالف للقانون .وك��ان قبل أي��ام
ترأس اجتماعًا حضره النواب العامون
االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ون ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ،حيث
أعطى توجيهاته ،وه��ي :التخفيف من
ال�ت��وق�ي��ف ال �س��ري��ع ،تكليف م �ح��ام ع��ام
ف��ي ك��ل محافظة م��ن أج��ل مراقبة سير
التحقيقات في املخافر ،القيام بزيارات
م�ف��اج�ئ��ة ألم��اك��ن التحقيق ل�ل ّ�ت��أك��د من
سالمة تطبيق اإلجراءات ،حض قضاة
التحقيق على اإلس��راع في التحقيقات
وب � ّ�ت ط�ل�ب��ات تخلية السبيل وإص ��دار
القرارات الظنية.

ش �ح��ور ك��ام��ل خ �ل �ي��ل .األخ �ي��ر وع��ائ�ل��ة
املفقودة أج��روا ات�ص��االت م��ع السفارة
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ب�ي��روت ون ��واب منطقة
ص � ��ور ووزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م� ��ن أج ��ل
تضافر الجهود للعثور على الحاجة
ّ
دي� ��اب .ل �ك��ن م�س��اع��ي ص��اح��ب الحملة
م��ع ال�س�ل�ط��ات ال�س�ع��ودي��ة أث �م��رت قبل
امل �س��اع��ي امل �ح �ل �ي��ة ،إذ ع �ث��ر ل �ي��ل أم��س
ع �ل��ى دي � ��اب ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ن ��ور في
م�ك��ة امل �ك� ّ�رم��ة ،ال ��ذي أدخ �ل��ت إل �ي��ه بعد
ّ
تعرضها للصدم بسيارة على الطريق
السريع .حينها كانت في حالة فقدان
ال ��وع ��ي وال � ��ذاك � ��رة وم �ص��اب��ة ب�ك�س��ور
في أنحاء جسدها وعمودها الفقري.
ح �ت��ى إن إدارة امل�س�ت�ش�ف��ى س� ّ�ج�ل�ت�ه��ا
ع �ل��ى أن� �ه ��ا ح ��اج ��ة ع ��راق� �ي ��ة م�ج�ه��ول��ة

الهوية .لكنها الحقًا استعادت وعيها
وص� ّ�رح��ت ع��ن بياناتها التي أبلغتها
إدارة املستشفى لهيئة ش ��ؤون الحج
والسفارة اللبنانية.
ح ��ال� �ي ��ًا ،ت �ت��رك��ز ج� �ه ��ود ع��ائ �ل��ة دي ��اب
على إعادتها إل��ى لبنان ومعالجتها،
خ�ص��وص��ًا أن إدارة املستشفى تنوي
إج � � ��راء ع �م �ل �ي��ة ج ��راح� �ي ��ة ل� �ه ��ا .إال أن
أوالده� � � � ��ا امل� ��وج� ��ودي� ��ن ج �م �ي �ع��ًا ه �ن��ا،
ّ
يفضلون نقلها كما هي إلج��راء الالزم
ل �ه��ا .ل� ��ذا ،أج � ��روا ات� �ص ��االت م��ع وزارة
ال �ص �ح��ة ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ح �ج��ز م�ك��ان
ل�ه��ا ع�ل��ى ال�خ�ط��وط اللبنانية ونقلها
ع�ل��ى ح�م��ال��ة طبية إل��ى ب �ي��روت لتنقل
م �ب��اش��رة إل� ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى .ل �ك��ن ط�ل��ب
العائلة بحسب ابنها ،لم ُي ّ
بت بعد.

أعطى ماضي توجيهاته لقضاة املناطق للتخفيف من التوقيف السريع (أرشيف)

ّ
العثور على الحاجة املفقودة في مكة املكرمة
آمال خليل
ل� �ي ��ل أول م � ��ن أم� � � ��سُ ،ع � �ث� ��ر ف � ��ي أح ��د
م�س�ت�ش�ف�ي��ات م��دي �ن��ة م �ك��ة امل �ك��رم��ة في
اململكة العربية السعودية على السيدة
محاسن دياب التي كانت قد فقدت يوم
ال�ج�م�ع��ة ال �ف��ائ��ت ،ف��ي أول أي ��ام ال�ع�ي��د،
أث �ن ��اء م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي ت ��أدي ��ة م�ن��اس��ك
رم��ي ال�ج�م��رات .دي��اب (م��وال�ي��د )1941
كانت قد غادرت بلدتها شحور (قضاء
ص� ��ور) م ��ع إح� ��دى ال �ح �م�ل�ات ال��دي�ن�ي��ة
برفقة ع�ش��رات األش�خ��اص م��ن بلدتها
وال �ج��وار .رح�ل��ة ّ
حجها ك��ان��ت الثانية
بعدما كانت قد أدت األولى قبل خمسة
عشر عامًا برفقة ابنها إبراهيم الزين.
م � ّ�رت أي ��ام ال��رح�ل��ة األخ �ي��رة ع�ل��ى خير

ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ح��اج��ة م�ح��اس��ن ال�ت��ي
ل ��م ت �ك��ن ت �ش �ك��و م ��ن أم� � � ��راض ،إل � ��ى أن
ّ
ح ��ل ي ��وم ال �ع �ي��د .ت��وج�ه��ت م��ع الحملة
إل��ى منى لرمي ال�ج�م��رات ،كما تقضي
مناسك الحج ،إال أن الزحمة الشديدة
والكثافة البشرية التي تشهدها منى
في ه��ذا ال�ي��ومّ ،أدت��ا بحسب ابنها إلى
إصابتها بإعياء وضربة شمس حادة.
ت��اه��ت ال�س�ي��دة ع��ن أف ��راد الحملة التي
تنتمي إل�ي�ه��ا ،وض��اع��ت ب�ين الجموع.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ك��ان امل�ع� ّ�رف وصاحب
الحملة وسام الزين قد افتقدها ،فبدأت
رح�ل��ة ال�ب�ح��ث عنها ال�ت��ي ق��ادت�ه��م إل��ى
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات .وب��ال�ف�ع��ل ،أف� ��ادت إدارة
أحد املستشفيات أن سيدة دخلت ثالث
أيام العيد بسبب إصابتها بانخفاض

ّ
في الضغط ،لكنها غادرت بعد تلقيها
العالج.
ّ
ف��ي ه ��ذه األث �ن ��اء ،ت�ك��ت��م أف� ��راد الحملة
ع �ل��ى إب�ل��اغ ع��ائ�ل�ت�ه��ا أم ��ر اخ�ت�ف��ائ�ه��ا،
ً
أم �ل ��ا ب ��ال �ع �ث ��ور ع �ل �ي �ه��ا ،ف �ي �م��ا ك��ان��ت

تعرضت الحاجة محاسن
ّ
دياب للصدم بسيارة على
الطريق السريع
ابنتها قد اتصلت بها للمرة األخيرة
ّ
ي � ��وم ال �خ �م �ي��س ال� �ف ��ائ ��ت .ل� �ك ��ن ت��وال��ي
األي � ��ام م ��ن دون ال �ع �ث��ور ع �ل �ي �ه��ا ،دف��ع
أص �ح ��اب ال�ح�م�ل��ة إل ��ى إب�ل��اغ ال�ع��ائ�ل��ة
يوم االثنني الفائت ،عبر رئيس بلدية

ّ
قتيل وجريح في طرابلس على خلفية مولدات كهربائية
عبد الكافي الصمد
سقط قتيل وج��ري��ح حالته حرجة في
إش �ك��ال ف ��ردي وق��ع ف��ي ش ��ارع الثقافة
في طرابلس ،بني أشخاص من آل مراد
بيتية ،قبل أن تتدخل
وآخ��ري��ن م��ن آل ّ
ال�ق��وى األمنية لفض اإلش�ك��ال وإع��ادة
ال� �ه ��دوء إل ��ى امل �ن �ط �ق��ة .اإلش� �ك ��ال نشب
بعد قيام أشخاص من آل مراد بتمديد
ش �ب �ك��ة ك �ه ��رب ��اء خ ��اص ��ة ف ��ي ال� �ش ��ارع،

سرقة  4أطنان من السماد
الكيماوي بقيمة  9آالف دوالر
في مجدل عنجر

وفاة عكاري بطلق ناري وسرقة مكيفات في الشويفات (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

وربطها بمولدات كهربائية يملكونها
في محلة الزاهرية امل�ج��اورة ،إال أن آل
ب�ي�ت�ي��ة ال��ذي��ن ي�م�ل��ك ب�ع�ض�ه��م م��ول��دات
ك �ه��رب��ائ �ي��ة اع �ت��رض��وا ع �ل��ى ذل ��ك على
خلفية املضاربة ،ما أدى إل��ى حصول

احتكاك وتالسن بني الطرفني ،سرعان
م ��ا ت �ط��ور إل ��ى ت �ض ��ارب وإط �ل��اق ن ��ار،
ً
ن�ت��ج م�ن��ه س�ق��وط ع �ب��ادة خ��زن��ة قتيال،
ب�ي�ن�م��ا أص �ي��ب أ.ج ب� �ج ��روح خ �ط �ي��رة،
حيث تم نقله إلى املستشفى اإلسالمي
للمعالجة .وقد تدخلت القوى األمنية
ع �ل��ى ال� �ف ��ور ل �ف��ض اإلش � �ك� ��ال وإع� � ��ادة
الهدوء إلى املنطقة .وشوهدت مالالت
وناقالت جند تابعة للجيش اللبناني
ت�ع�ب��ر م �س��رع��ة ش� ��ارع ع��زم��ي امل �ج��اور
لشارع الثقافة في عكس اتجاه السير،
ّ
فطوقت الشارع الذي وقع ّ فيه اإلشكال
ومنعت تمدده قبل أن تنفذ مداهمات،
ب� �ع ��دم ��ا ك� � ��ان م �س �ل �ح ��ون م� �ن ��اص ��رون
للطرفني ق��د ش��وه��دوا وه��م يتجولون
على دراج��ات نارية عند تقاطع شارع
املئتني الذي يفصل بني محلة الزاهرية
وشارع الثقافة.
وفي عكار ،أصيب ياسني جعفر بطلق
ن��اري ف��ي رقبته ،ون�ق��ل إل��ى مستشفى
س �ي��دة ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ق �ب �ي��ات ،وت��وف��ي
ع�ل��ى ال �ف��ور ،فيما ل��م ت�ت��وض��ح أس�ب��اب
الحادث.

من جهة ثانية ،ألقت دورية حرس تابعة
لبلدية مدينة الشويفات في الخامسة
م��ن ف�ج��ر أم ��س ،ال�ق�ب��ض ع�ل��ى س��ارق�ين
أقدما على سرقة ثالثة مكيفات من أحد
املحال الكائنة في منطقة الشويفات ــ
ال �ع �م��روس �ي��ة ،ق ��رب م��ؤس �س��ة ال�ش�ه�ي��د
رفيق الحريري الصحية .وفي تفاصيل
ال �ح��ادث��ة أن ��ه وأث� �ن ��اء إق � ��دام امل��دع��وي��ن
(ح.ج.ا) و(م.م ).ع �ل��ى س��رق��ة م�ك�ي�ف��ات
م��ن محل يخص امل��دع��و (ب.ع.ا ،).ألقت
دورية الحرس البلدي القبض عليهما
متلبسني وفي حوزتهما عربة خشبية
ي �ع �م�ل�ان ع �ل ��ى ج ��ره ��ا مل �ل �ئ �ه��ا ب �ب �ق��اي��ا
ال �ن �ف��اي��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة وال��زج��اج �ي��ة
املرمية على جانب الطرق ،مستخدمني
إي ��اه ��ا ل �ل �س��رق��ة .وس �ل �م��ا ع �ل��ى ال �ف��ور
م��ع امل�ض�ب��وط��ات إل��ى ال�ج�ه��ات األمنية
املختصة.
إلى ذل��ك ،أق��دم املدعو و .ع .على سرقة
نحو  4أطنان من السماد الكيماوي في
داخ ��ل م��زرع��ة ف��ي س�ه��ل م �ج��دل عنجر
بواسطة الكسر والخلع .وق��درت قيمة
املسروقات بنحو  9آالف دوالر.

