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قصور العدل

اختطاف طفلني:
هل يسمح القانون
بمحام إسرائيلي؟
باالتصال
ٍ
لقطة
ت ��زوج أح �م��د ب �س��اح��رة ع ��ام .1989
أنجب منها طفلني ،وأقامت العائلة
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة السعودية،
وك��ان ال��زوج��ان ي ��زوران لبنان بني
ف�ت��رة وأخ ��رى ،فيما ك��ان��ت ساحرة
ت ��زور أه�ل�ه��ا وح��ده��ا م��ن ح�ين إلى
آخ� ��ر .وع� ��ام  1998ق� ��ررت أن تزور
ّ
بحجة م��رض ط��ارئ أصاب
لبنان
وال ��دت� �ه ��ا .ب �ع��د ف �ت ��رة ق �ص �ي��رة من
ّ
إقامتها في لبنان ّ ،حدثت ساحرة
زوج� �ه ��ا ع ��ن م� �ح ��ال ت� ��ود شراءها
في بيروتّ ،طلبت منه إرس��ال املال
إل �ي �ه��ا ،وت �س��ل �م��ت م�ب�ل��غ  105آالف
وحددت
دوالر .أخبرته أنه اشترتها
ّ
موعد سفرها لكنها اختفت .تلقى
أحمد الخبر ،حزم أمتعته وعاد إلى
لبنان .قصد أهلها ف��أك��دوا أنهم ال
يعرفون عنها شيئًا .بحث كثيرًا وملا
وص��ل إل��ى الحقيقة ،ت�ق��دم بدعوى
ق�ض��ائ�ي��ة ب�ح�ق�ه��ا ،ب�ج��رم االحتيال
وال�س��رق��ة وال�خ�ي��ان��ة ال��زوج�ي��ة لدى
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ف��ي ب�ع�ب��دا ،وكذلك
لدى املحكمة الشرعية في بيروت.

ّ
خطفت امرأة ولديها وفرت إلى إسرائيل .لجأ الزوج إلى القضاء
غيابيًا بتهمة
ليستنجد به ،فحاكم األخير الزوجة الخاطفة ُ
الولدين لم يستعادا بعد.
العمالة .الدعوى ال تزال قائمة ،لكن ّ ُ
الدولة عاجزة ،أما الوالد فحائر يسأل عمن يعيد طفليه
رضوان مرتضى
ب ��دأت ال�ق�ص��ة ع ��ام  .2000ي��وم �ه��ا ،تركت
ساحرة س .منزل زوجها أحمد االختيار
ف� ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة ق� ��اص� ��دة ل �ب �ن ��ان برفقة
طفليهما لزيارة والدتها املريضة .مكثت
ساحرة أشهرًا ع� ّ�دةّ ،
فألح عليها زوجها
ب ��اإلس ��راع ُف��ي ال� �ع ��ودة إل �ي��ه .أخ �ب� ُ�رت��ه أن
ثمة أم��ورًا تريد ّتسويتها قبل أن تسافر
إليهّ .
مرت ّأيام فاتصلت ساحرة بزوجها
ُ
تخبره بموعد املغادرة ،لكنها اختفت في
أحد أي��ام تلك السنة .لم تعاود االتصال،
ب ��ل ف ��وج ��ئ أح� �م ��د ب �م �ج �ه��ول ي �ت �ص��ل به
ويطلب فدية قدرها نصف مليون دوالر
مقابل اإلبقاء على حياة زوجته وطفليه
م�ح�م��د وإس� � ��راء .ص�ع�ق��ه ال �خ �ب��ر ،فحضر
على وجه السرعة إلى لبنان ،لكن الغريب
أن ات �ص��ال ال�خ��اط��ف امل��ذك��ور ب�ق��ي يتيمًا
ولم يتكرر .قصد أحمد مخفر قوى األمن
لالدعاء على مجهول بجرم خطف زوجته
وول��دي��ه ،لكنه ل��م يعثر على أي أث��ر لهم.
لقد ت��وارت ساحرة س ،.ومعها الطفالن،

ع��ن األن �ظ��ار ط ��وال س �ن��وات .ب�ح��ث كثيرًا
�ان سمع بعدها
إل��ى أن م��رت س�ن��وات ث�م�
م��ن أح��ده��م أن س��اح��رة ق� ٍ�د ت� ّ
�وج�ه��ت إلى
ق ��رى ال �ش��ري��ط ال� �ح ��دودي ب�ع��د انسحاب
ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي م ��ن ل �ب �ن��ان برفقة
عميل إسرائيلي يدعى محمد أّ .
تزوجته
ّ
ّ
وسجلت الولدين على اسمه .لم يصدق
أح �م��د م��ا س �م��ع ،ل�ك�ن��ه ب ��دأ ال�ب�ح��ث عنها
ج �ن��وب��ًا إل ��ى أن ت�م�ك��ن م��ن ال � ّ�وص ��ول إلى
زوج��ة العميل امل��ذك��ور ال�ت��ي أك ��دت ل��ه أن
زوج� �ت ��ه س ��اح ��رة ه ��رب ��ت ب��رف �ق� ّ�ة زوجها
محمد .يومها ،بدأت املأساة .تأكد أن كل
ما قاساه طوال السنني الثماني املاضية
ال ُي ��ذك ��ر أم � ��ام ال �خ �ب��ر ال � ��ذي س �ق��ط عليه
كالصاعقة .ال يذكر أحمد م��ن طفليه إال
النزر اليسير .يخبر أن عمر ابنه محمد
كان خمس سنواتّ .أما إسراء ،فكانت قد
بلغت السنتني .يروي الزوج أنه منذ ذلك
التاريخ وهو يدور في حلقة مفرغة دون
َ
أن ينجح في استرجاع ولديه .ويشير إلى
أن محمد وإس� ��راء ،ووال��دت�ه�م��ا أي �ض��ًا ،ال
يزالون مدرجني على سجل القيد العائلي

المحكمة الدولية

حواث سير

إحالة األوراق على دائرة االستئناف
أح ��ال رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ال �ق��اض��ي اإلي �ط��ال��ي أن �ط��ون �ي��و كاسيزي
الطعن الذي تقدم به املدعي العام دانيال
بلمار بقرار قاضي اإلج��راءات التمهيدية
دانيال فرانسني بخصوص طلبات اللواء
السيد على دائرة االستئناف .وكان السيد
ق��د طلب م��ن املحكمة تسليمه مستندات
تتيح ل��ه قضائيًا مالحقة املسؤولني عن
اعتقاله لنحو أربع سنوات ّ
تعسفًا .وبعد
خضوع ذلك الطلب لسلسلة من اإلجراءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة وان �ع �ق��اد ج�ل�س��ة اس �ت �م��اع في
 13ت�م��وز ،حكم القاضي فرانسني ف��ي 17
أيلول ،خالفًا ملوقف بلمار ،بأن للمحكمة
اخ �ت �ص��اص ال �ن �ظ��ر ب �ط �ل �ب��ات ال �س � ّ�ي ��د .لم

أنطونيو
كاسيزي
(أرشيف ــ
هيثم موسوي)

الخاص به ،الذي يحمل الرقم ( 26الدورة
ـــــ عكار العتيقة) .ويلفت إلى أن آخر مرة
اس�ت�خ��رج فيها أح�م��د إخ ��راج ق�ي��د كانت
ب�ت��اري��خ 2009/11/13 :م��ن م��رك��ز نفوس
حلبا ـــــ عكار .يكره أحمد أن ُيذكر أمامه
اسم زوجته ،لكنه يغالب انكساره ليعيد
رواية األحداث وفق تسلسلها الذي حفظه

كثرة تكراره.
عن ظهر قلب من ّ
يلفت أحمد إلى أنه مل من إرسال الرسائل
إلاّل��ى الجمعيات اإلنسانية .ل��م يترك بابًا
إ ط ��رق ��ه ،ل �ك��ن م ��ن دون ج � ��دوى .تمكن
أحمد من معرفة الطريق إلى ساحرة عبر
اإللكتروني
أقربائها .حصل على بريدها
ً
ّ
ل�ي�ب��دأ ال �ت��واص��ل .ت �ح��دث م�ع�ه��ا محاوال

ي�ع�ج��ب ذل ��ك دان �ي��ال ب�ل�م��ار ،ف �ق� ّ�رر الطعن
االستئناف،
بحكم ف��ران�س�ين أم ��ام دائ ��رة
ّ
ع �ل �م��ًا ب � ��أن م� ��ن ب�ي��ن ق �ض��ات �ه��ا سيحتل
ال �ق��اض��ي رال� ��ف ري��اش��ي م��رك �زًا رئيسيًا،
وخ� �ص ��وص ��ًا أنّ � ��ه ي �ش �غ��ل م �ن �ص��ب نائب
كاسيزيُ .
ويتوقع أن يطلب السيد تنحية
رياشي عن دائرة االستئناف بموجب مبدأ
ّ
االرتياب املشروع بسبب تصرفات يعدها
السيد معادية له .كاسيزي طلب رأي األمم
املتحدة ف��ي القضية ف��ي  1تشرين األول،
وأمر بلمار بتقديم وجهة نظره فيه خالل
مهلة تنتهي في  18تشرين االول .وطلب
ك��ذل��ك م��ن ال�س�ي��د ت�ق��دي��م رأي ��ه ب��ذل��ك خالل
م�ه�ل��ة ث�لاث��ة أي ��ام م��ن ت�س�ل�م��ه رأي بلمار
مترجمًا إلى الفرنسية.

ما قل
ودل
ّ
ال تزال عمليات إطالق النار تمثل
مشكلة أمنية كبيرة يصعب
ضبطها .وتجري هذه العمليات في
األفراح واألتراح والخالفات .وهي
ترتفع في نهاية األسبوع أحيانًا،
لكن الالفت أنها ال تتوقف خالل
أيام األسبوع أبدًا.
ُ
يوم الثالثاء املاضي سجل وقوع
 8عمليات إطالق نار في مناطق
مختلفة في لبنان.
ُ
في جبيل أصيب الجندي خضر س.
بطلق ناري لم تتضح أسبابه.
في املعلقة ـــــ زحلة ،أطلق نقوال
أ .عيارات نارية في الهواء ابتهاجًا
بنجاح شقيقه في امتحانات الدخول
إلى كلية الهندسة في الجامعة
اللبنانية في بيروت!

قتيالن صدمًا قرب جبيل
جوا ّنا عازار
ال ي� �ك ��اد ي� �م � ّ�ر ي � ��وم دون وق� � ��وع حوادث
س�ي��ر ت ��ودي ب�ح�ي��اة م��واط �ن�ين ،ح�ت��ى بات
ّ
ّ
لبناني
يسمي ما يحصل «فيلم
البعض
ّ
ط��وي��ل» ت�ت�ش��ع��ب ف�ص��ول��ه ع�ل��ى الطرقات
واألوتوسترادات ،دون أن توضع للمشكلة
ّ ّ
جذري ّة حتى اآلن .وفي مشهد حزين
حلول
من الفيلم اللبناني ،صدمت صباح أمس
ّ
رباعية الدفع من نوع «شيروكي»
سيارة
على املسلك الغربي من أوتوستراد حاالت،
امل � ��واط � ��ن س �ب ��ع رش� �ي ��د ن �ص ��ر م� ��ن جبيل
ّ
( 51ع��ام��ًا) م��ا أدى إل��ى وف��ات��ه على الفور،
بعدما ق��ذف حوالى عشرة أمتار ليستقر
ف��ي أح ��د ال �ب �س��ات�ين ،ث��م ن�ق�ل��ت ج�ث�ت��ه إلى
مستشفى س�ي��دة امل�ع��ون��ات الجامعي في
جبيل .وفي التفاصيل ّالتي رواها روالن،
اب��ن شقيق ال�ض�ح� ّ�ي��ة ،أن س�ب��ع ه��و أعزب
وي�ع�م��ل ف��ي س ��وق ال �خ �ض��ار م��ع أشقائه،
وكان يجتاز األوتوستراد فجرًا ليصل الى
ّ
ّ
السيارة ،ما أدى الى
مكان عمله فصدمته
ّ
وفاته على الفورُ .يذكر أن السائق فر اثر
الحادث إلى جهة مجهولة ،ليعود بعدها
ّ
ويسلم نفسه .حضرت عناصر قوى األمن
ال��داخ �ل��ي وال �ط �ب �ي��ب ال �ش��رع��ي إل ��ى املكان
إلجراء املقتضى القانونيّ ،أما مراسم دفن
سبع فتقام اليوم في كنيسة مار جرجس
في جبيل .وفي مشهد آخر ،صدمت ّ
سيارة
مجهولة امل��واص �ف��ات ،ل�ي��ل أول م��ن أمس،
على املسلك ال�غ��رب��ي م��ن أوت��وس�ت��راد نهر

اب��راه�ي��م مقابل س��وق ال�خ�ض��ار ،املواطنة
زم ��زم م�ح�م��د ط��ال��ب ( 62ع��ام��ًا) ،فتوفيت
على ال�ف��ور ونقلت جثتها ال��ى مستشفى
البوار الحكومي ،فيما فر السائق الى جهة
مجهولة .حضرت عناصر قوى األمن إلى
امل�ك��ان وفتحت تحقيقًا ف��ي ال �ح��ادث ،كما
ح�ض��ر ال�ط�ب� ّي��ب ال �ش��رع��ي ال ��ى املستشفى
جمعية
وع��اي��ن ال �ج��ث��ة .ي�ش��رح أم�ي�ن س� ّ�ر
ّ
«ال � �ي� ��ازا» ك��ام��ل إب��راه �ي��م ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
السبب الرئيس الزدياد حوادث السير في
محيط جبيل ه��و «غ �ي��اب ج�س��ور املشاة،
ّ
ّ
للسيارات في
الجنونية
إضافة الى القيادة ّ
هذه املنطقة ،رغم أن الطريق ليس واسعًا
ّ
جدًا» ،الفتًا إلى أن الحل يتمثل في «إيجاد
ّ
املمرات للمشاة من جسور عبور أو غيرها،
إضافة الى تفعيل ال��رادارات في املنطقة».
وط��ال��ب إب��راه�ي��م ب�ل� ّ
�دي��ات املنطقة بوضع
ّ
ج��ز ح��دي��دي��ة ب�ين مسلكي
ف��واص��ل أو ح��وا ّ
األوت��وس �ت��راد ،ك��ل ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا ،تمامًا
ّ
بلدية جبيل على أوتوستراد
كما فعلت
ّ
املدينة وقد أسهمت هذه ّالتجربة في الحد
من الحوادث ،خصوصًا أنها منعت ّ
املارة
من تجاوز األوتوستراد ،خاتمًا باإلشارة
إل��ى أن األه��م ه��و ت��أم�ين ب��دي��ل للناس كي
ال يموت املزيد منهم .أخ�ي�رًاُ ،سجل أمس
منطقة زوق
حصول ح��ادث سير آخ��ر في
ً
مكايل ،حيث انحرفت شاحنة ليال بعدما
ف�ق��د سائقها ال�س�ي�ط��رة عليها ،لتصطدم
ب� �ـ 13س �ي��ارة م��ن دون وق ��وع إص��اب��ات في
األرواح.

