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قضاء
لم يطلب
القاضي حجار
تقرير الطبيب
الشرعي الذي
يثبت تعرض
غيث للضرب
(هيثم
الموسوي)

إخالء سبيل المعتدي
على المحامية رانيا غيث
ُ
أفرج ،أمس ،عن عنصر االستقصاء الذي اعتدى
بالضرب على المحامية رانيا غيث ،بحجة أنها لم
تمتثل ألوامر موكب وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،االثنين الماضيّ .
ترد بعض المصادر
المتابعة للملف السبب الى «ضغط سياسي
كبير» ،قضى بتبرئة رجل األمن «القبضاي»

هديل فرفور
أف ـ ــرج ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ف ــي املـحـكـمــة
الـعـسـكــريــة هــانــي ال ـح ـجــار ،أم ــس ،عن
رج ــل «األم ـ ــن» ،ال ــذي ّ
«أدب» املحامية
رانيا غيث عندما توقفت عند االشارة
الـحـمــراء فــي منطقة بــرج امل ــر ،االثنني
املـ ــاضـ ــي ،ول ـ ــم ت ـي ـ ّـس ــر ط ــري ــق امل ــوك ــب
ال ــذي تـبــن فـيـمــا بـعــد أن ــه «وه ـم ــي» (
لم يكن ينقل املشنوق) ،فانهال عليها
بــالـشـتــائــم ،فـتــح بــاب الـسـيــارة ،شدها
من شعرها وانهال عليها ركال وضربا.
ل ـ ــم يـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ح ـ ـجـ ــار ت ـق ــري ــر
الطبيب الشرعي ،الــذي يثبت تعرض
غيث للضرب ،ولم يستدع الشاهد على
الـحــادثــة وه ــو املـحــامــي نبيل يــونــس،
الـ ــذي طـلـبــت غـيــث اس ـت ــدع ــاءه عندما
ت ـق ـ ّـدم ــت ب ــال ـش ـك ــوى ف ــي م ـخ ـفــر مـيـنــا
الحصن يوم وقوع الحادثة (االثنني)،
اال ان ال ــاف ــت أن ال ـق ــاض ــي ح ـج ــار لم
ي ـس ـت ـج ــوب غ ـي ــث ن ـف ـس ـهــا «ول ـ ــم يـتــح
لها االدالء بشهادتها على نحو كاف
وواضح لتشرح له حيثيات الحادثة»،
وفــق مــا نقل أحــد املـصــادر املـقـ ّـربــة من
غيث عنها ،الفـتــة الــى «وج ــود ضغط
سياسي كبير وواضح».

ّ
تعرضت غيث للترهيب على
يد عناصر الموكب الذين حضروا
إلى المحكمة أمس
ي ـقــول اح ــد املـسـتـشــاريــن الـقــانــونـيــن،
إن «م ـ ــن الـ ـعـ ـي ــوب الـ ـت ــي ت ــؤخ ــذ عـلــى
القضاء العسكري ،هو انه ليس هناك
تمثيل لـلـمــدعــي ،وبــالـتــالــي ال يحضر
مـعــه وكـيــل دف ــاع يمكن ان يـشــارك في
ت ــوج ـي ــه االسـ ـئـ ـل ــة ،ب ــل ي ـق ـت ـصــر األم ــر
على استدعائه للتحقيق واالستماع
الـ ــى افـ ــادتـ ــه» .وامل ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن ،وفــق
املـسـتـشــار ،الــى ان اي ن ــزاع بــن مدني
وعسكري ،يبته القضاء االستثنائي.
ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر ك ــان ــت حـ ــاضـ ــرة فــي
املحكمة ،أن «غيث ّ
تعرضت للترهيب
على يد عناصر املوكب الذين حضروا
ال ــى املـحـكـمــة أم ـ ــس» ،وه ــو م ــا تثبته
شهادة املصادر املقربة من غيث ،التي
قــالــت ان اح ــد ع ـنــاصــر امل ــوك ــب تــوجــه
غيث قــائــا« :انــا لــو مكان
بالكالم الــى ّ
رفيقي كنت شقفتك» .عندها ،اشتكت
غ ـيــث ال ــى م ـس ــؤول امل ــوك ــب الـ ــذي كــان

ح ــاض ــرا أيـ ـض ــا ،فـ ـ ـ ّ
ـرد األخـ ـي ــر عـلـيـهــا
بــال ـقــول« :أضـيـفـيـهــا ال ــى إف ــادت ــك بس
ّ
ت ـفــوتــي» .تـعــلــق امل ـص ــادر ال ـتــي كــانــت
داخ ــل املحكمة بــالـقــول« :ك ــان واضحا
االسـ ـل ــوب االسـ ـتـ ـف ــزازي الـ ــذي مــارســه
عناصر املوكب ،الذين لم ينفكوا يبدون
ع ــدم م ـبــاالت ـهــم ،وي ـظ ـه ــرون نــوعــا من
الثقة الــزائــدة» .تشير املـصــادر نفسها
الى أن «املدعى عليه لم يكن يستشعر
خطرا ،وكان على ثقة بتبرئته».
مـمـثــل نـقــابــة امل ـحــامــن وج ـيــه مسعد،
حـ ـض ــر مـ ــع غـ ـي ــث ا ّلـ ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ،اال
ان االخ ـي ــر «ل ــم يـتــخــذ مــوقـفــا حاسما
لنصرة غـيــث» ،وفــق مــا تــؤكــد مصادر
ـول امل ـصــادر نفسها
أخ ــرى متابعة .تـقـ ّ
إن «ال ـن ـق ــاب ــة ل ــم ت ـتــخــذ ص ـفــة االدع ـ ــاء
الشخصي من قبلها ،بحجة ان النقيب
وغ ــالـ ـبـ ـي ــة اعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـن ـق ــاب ــة
مسافرون ،وان مسعد ال يستطيع اتخاذ
قــرار كـهــذا» ،اال ان املستشار القانوني
اوض ــح ان ــه «ك ــان مــن املمكن ان يتصل
النقيب باملمثل ويكلفه باالدعاء».
ّ
فور صــدور حكم اخــاء السبيل ،تألف
وف ــد مــن بـعــض املـحــامــن والناشطني
املدنيني ،وتــوجــه الــى نقابة املحامني،
وال ـت ـق ــى م ـس ـعــد ال ـ ــذي قـ ــال ألع ـضــائــه
«عـلـيـنــا ان ـت ـظــار عـ ــودة ال ـن ـق ـيــب» ،ولــم
يعطهم اي وعــد جــدي بــالـتـحـ ّـرك ،فما
ّ
ك ــان م ــن ال ــوف ــد ال ان تــوجــه ال ــى احــد
اع ـضــاء لجنة الـتـقــاعــد «إلعـ ــداد كتاب
يحوي الحيثيات املحيطة بالحادثة،
وت ــوجـ ـيـ ـه ــه ال ـ ــى ال ـن ـق ـي ــب ك ـ ـنـ ــوع مــن
ال ـض ـغ ــط امل ـ ـع ـ ـنـ ــوي» ،وعـ ـن ــدم ــا خ ــرج
اللجنة ،فوجئ
الوفد من مكتب عضو
ّ
بمسعد الذي طلب منه «التفضل» الى
خارج مبنى النقابة .بمعنى آخر ،طرد
مسعد الــوفــد ليقطع الـطــريــق ام ــام اي
م ـحــاولــة «لـلـضـغــط» او لتغيير واقــع
ّ
املتهجم .يـقــول عضو
تبرئة العنصر
مـجـلــس ن ـقــابــة س ــاب ــق ف ــي ح ــدي ــث مع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،إنـ ــه ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـن ـقــابــة
ان ت ـت ـحـ ّـرك ف ـ ــورا« ،اال يـسـتـفــزهــا هــذا
الـتـصــرف املـيـلـيـشـيــاوي مــن رج ــل امــن
ت ـجــاه مـحــامـيــة زم ـي ـلــة؟ اال يستفزها
ال ـع ـن ــف ض ــد ام ـ ــراة ق ـب ــل ك ــل ش ـ ــيء؟».
الــواقــع ،ان مجلس النقابة لــم ُيستفز
ك ـف ــاي ــة ف ــي ق ـض ـيــة ت ـع ـن ـيــف امل ـحــامــي
ام ــن اب ــو ج ــودة لــزوج ـتــه ام ــام امل ــارة،
وال تهديده لها بالقتلّ ،
وعدها ليست
اولــويــة ،لــم تسقط الحصانة عنه ولم
تعط اذن املالحقة ،فتراها ملاذا تستفز
اآلن؟

امتحانات الثانوية العامة

التفكير المنطقي في علوم الحياة
فاتن الحاج
ُ
نتائج الـشـهــادة املتوسطة ستعلن
ب ــن  28و 29م ــن الـ ـج ــاري ،ونـتــائــج
ش ـهــادة الـثــانــويــة الـعــامــة بفروعها
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة :ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ع ـل ــوم
ال ـح ـيــاة ،اج ـت ـمــاع واق ـت ـصــاد وآداب
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــات سـ ـتـ ـب ــدأ ب ــالـ ـص ــدور
اعتبارًا من أوائــل الشهر املقبل ،أي
بعد  15يومًا من إنهاء االستحقاق
( 17الـ ـج ــاري) ،ه ــذا مــا كـشـفــه وزيــر
ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـي ــاس ب ــو ص ـع ــب خ ــال
تـ ـفـ ـق ــده م ـ ــرك ـ ــزي «تـ ـجـ ـم ــع م ـ ـ ــدارس
ال ـ ــدام ـ ــور ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» و«م ـت ــوس ـط ــة
عرمون الرسمية».
أمس ،انطلقت االمتحانات لشهادتي
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـ ـعـ ــامـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاة،
فترشح في األولى  5216طالبًا ،غاب
منهم  462طالبًا ،أي إن نسبة الغياب
طاولت  8.86في املئة .في املقابل ،بلغ
عــدد املرشحني في الشهادة الثانية
 13ألفا و 370طالبًا ،غاب منهم 908
طالب ،أي بنسبة  6.79في املئة.
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول ،ام ـت ـح ــن ت ــام ــذة
الشهادتني باملادة األساسية أو مادة

االختصاص ،أي الرياضيات للعلوم
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،و«الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا» ل ـع ـلــوم
الحياة.
ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـت ـح ـل ـي ــل ،وام ـ ـتـ ــاك
ال ـت ـف ـك ـيــر امل ـن ـط ـق ــي ،ب ـ ـ ـ َ
ـدوا م ـهــارتــن
أســاس ـي ـتــن يـنـبـغــي ت ــواف ــره ـم ــا في
الـ ـط ــال ــب مل ـع ــال ـج ــة أس ـئ ـل ــة مـســابـقــة
ع ـل ــوم ال ـح ـي ــاة ،أو هـ ــذا م ــا أظ ـهــرتــه
ج ـل ـســة م ـنــاق ـشــة أسـ ــس الـتـصـحـيــح
في قصر األونيسكو .مقررة اللجنة
برندا غزالة سألت في بداية الجلسة
ً
عــن إم ـكــان ط ــرح ثــاثــة تـمــاريــن بــدال
مــن أربـعــة فــي مسابقة البيولوجيا
لـ ـشـ ـه ــادة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
نتيجة الشكوى في األعــوام املاضية
م ــن ط ــول امل ـســاب ـقــة ،وخ ـصــوصــا أن
هناك تعميمًا صدر عام  2007يسمح
بــذلــك ،فــأجــاب أكـثــريــة الحاضرين بـ
«نـ ـع ــم» ،ع ـنــدهــا قــالــت إن ـهــا ستنقل
وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ــم إلـ ـ ــى املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للتربية ،رئـيــس الـلـجــان الفاحصة،
فادي يرق ،التخاذ القرار بهذا الشأن.
ولفتت إلــى أن بــاب يــرق مفتوح لكل
اآلراء واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات والـ ـشـ ـك ــاوى
وامل ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق

باألسئلة أو األجوبة أو املستندات.
أوض ـح ــت غ ــزال ــة أن ب ـعــض األسـئـلــة
املطروحة في املسابقة ليست جديدة
واستهلكت لسنوات وسـنــوات على
األقل منذ  2002حتى اليوم .وأشارت
إلى أن األجوبة التي كتبتها اللجنة
في «الباريم» ليست منزلة ،والطالب
يـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـحـ ــريـ ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ملـ ـق ــارب ــة
ال ـت ـمــريــن بــأس ـلــوبــه الـ ـخ ــاص شــرط

أجوبة لجنة علوم الحياة
في «الباريم» ليست منزلة
توافر األفكار املطلوبة والحفاظ على
األم ــان ــة الـعـلـمـيــة وطــري ـقــة التحليل
( )raisonnementوالعالقة (،)relation
وال ضير هــذه املــرة فقط في أن يبدأ
بــالـعــاقــة ثــم التحليل ،لـكــن عـلــى أال
ي ـك ـتــب أج ــوب ــة م ـت ـنــاق ـضــة .وأع ـل ـنــت
ّ
غ ــزال ــة أن ال ـل ـج ـنــة ال ت ـحــاســب على
عدد الجمل وأدوات الربط وستكون
حاضرة خالل أعمال التصحيح للرد
على أي استفسار ولـقــراءة األجوبة

املختلفة كــي ال يظلم أح ــد .وشــددت
عـلــى أنـنــا «سـنـكــون متساهلني هــذا
العام فقط (سنعطي الطالب bonus
) بــالـنـسـبــة إل ــى األفـ ـع ــال اإلجــرائ ـيــة
ّ
املعدلة أخيرًا ( interpreter ,expliquer,
 .)deduire, preciser, etcوقــد علمت
«األخ ـب ــار» أن اجـتـمــاعــا سيعقد في
هذا الصدد بعد انتهاء االمتحانات
لتوحيد الرؤيا.
األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة عـ ـلـ ـق ــوا ب ـ ـ ــأن امل ـس ــاب ـق ــة
تتطلب بعض التحليل املعهود في
الـصــف ،وهــي خالية مــن أي تعقيد.
أ ّم ــا ال ـطــاب ،فـقــد أبـلـغــوا بــو صعب
أنـ ــه ام ـت ـح ــان عـ ــادي وأقـ ــل صـعــوبــة
من مسابقات املدرسة ،فيما وصف
طــاب آخ ــرون كــانــوا قــد تقدموا من
ام ـت ـح ــان ــات ال ـب ـكــالــوريــا الـفــرنـسـيــة
امل ـ ـس ـ ــاب ـ ـق ـ ــة بـ ــال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة م ـ ـقـ ــارنـ ــة
بالبكالوريا الفرنسية لجهة طرح
األس ـئ ـلــة وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـتـحـلـيــل.
وهنا تحدث الــوزيــر عــن بــدء العمل
ف ــي امل ــرك ــز الـ ـت ــرب ــوي ع ـل ــى ت ـطــويــر
ط ــري ـق ــة طـ ــرح أس ـئ ـل ــة االم ـت ـح ــان ــات
ل ـت ـت ـم ــاش ــى م ـ ــع م ـع ــايـ ـي ــر ال ـت ـق ـي ـيــم
العاملية.

