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البقاع ــ رامح حمية 

أن تشاهد املواطن وهو يخالف القوانني 
واألن���ظ���م���ة ل��ي��س ب���األم���ر امل��س��ت��غ��رب في 
ي��س��ي��ط��ر عندما  ال���ق���ل���ق  ل���ب���ن���ان، ول����ك����ن 
يشعر امل��رء ب��أن رج��ال األج��ه��زة املكلفني 
ال���ن���ظ���ام ي���ت���ح���ول���ون إل�����ى مشتبه  ح���ف���ظ 
خطيرة،  م��س��أل��ة  فتلك  ب��ال��رش��وة،  فيهم 
املسؤولون  أن يعرف  أن األخطر هو  إال 
يعمدوا  أن  دون  ب��االرت��ك��اب��ات  األمنيون 

الى محاسبة املرتشني! 
البقاعية، يسارع عدد  القرى  إح��دى  في 
فجرًا،  الثانية  الساعة  قرابة  العمال  من 
أمرهم، فاملطلوب  يبدون على عجل من 
الباطون.  جّبالة  »سقالة«  تركيب  منهم 
ف�����ي ال�����وق�����ت ع����ي����ن����ه، ي���ج���ه���د ع�������دد آخر 
على  ب��االع��ت��م��اد  اإلن����ارة  لتشغيل  منهم 

»بروجيكتورات« كبيرة. 
يعرف  ال  مل������ن  غ����ري����ب����ًا  ي�����ب�����دو  امل����ش����ه����د 
»خبايا« الضغوط التي تمارس خالل  ب�
بالنسبة  كذلك  ليس  لكنه  البناء،  ورش 
ال���ى م��ن ي��دق��ق ال��ن��ظ��ر، ح��ي��ث يتجلى له 
تمهيدًا  تجرى  استعدادات  أن  بوضوح 
البناء،  ورش  إح���������دى  س����ط����ح  ل����ص����ب 
»وبطريقة مخفية عن عيون أحد أجهزة 
ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي« ك��م��ا ي��ق��ول معلم 
فالتوصية  ل.،  ال���ورش���ة س.  ف��ي  ال��ب��ن��اء 
بالعمل في هذا الوقت أتته من عناصر 
م��خ��ف��ر إح�����دى ال���ق���رى، وب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
آخ��ر )عناصر دوري��ة استقصاء(،  جهاز 

العمل  لتغطية  نصيبهم  »أخ���ذوا  الذين 
م��ا بيضمنوا عناصر  ب��س  ق��ب��ل��ه��م،  م��ن 
الورشة،  على  ط��ّب��وا  إذا  املعلومات  ف��رع 
معلم  يقول  بهالوقت«  صّبها  فاألفضل 

البناء. 
ه��ك��ذا، ارت��ب��ط��ت م��س��أل��ة ال��ب��ن��اء ف��ي قرى 
ب��رش��وة رج���ال بعض  ال��ه��رم��ل،   ����� بعلبك 
األج��ه��زة في ق��وى األم��ن الداخلي، بغية 

ة 
ّ
أوردت الوكالة الوطني

لإلعالم خبرًا، أمس، أن مجهولني 
ألقوا فجرًا قنبلتي »مولوتوف« 

على واجهة معمل لألحذية وعلى 
منزل أحد املواطنني في منطقة 

برج حّمود ـــــ املنطقة الصناعية 
ى انفجارها إلى احتراق واجهة 

ّ
فأد

املعمل. مسؤول أمني رأى أن القضية 
»أخذت أكثر من حجمها الطبيعي 
إعالميًا، إذ ال يمكن اعتبار ما رمي 
من نوع قنابل مولوتوف، بل فقط 
مواد قابلة لالشتعال مثل البنزين 

واملازوت«، الفتًا إلى أن صاحبي 
املعمل واملنزل »ليس لهما أي 
انتماء سياسي، وأن ما حصل هو 
بسبب خالفات شخصية، وربما 

بسبب أمور مادية ونسائية«.

ما قّل
ودّل

رشى »البناء« في البقاع: 
همون أمنّيون 

ّ
بورصة واملت

مو البناء يتحدثون 
ّ
لم يعد الكالم عن رشى خالل ورش البناء سرًا في البقاع. فاألهالي ومعل

عن »تسعيرات« يحددها رجال أمن، مقابل التساهل في بعض األمور القانونية. واألسوأ ما أكده 
مسؤول أمني بشأن رشى يتقاضاها هؤالء

تحقيق

الورش،  الكافية إلنجاز  التغطية  توفير 
حتى باتت »الرشوة« مسألة »طبيعية«، 
بحسب تأكيدات مسؤول أمني من جهة، 
وم��ع��ل��م��ي ال��ب��ن��اء وأص���ح���اب ال����ورش من 

جهة ثانية. 
أصل الحكاية يعود إلى بداية شهر أيار، 
وق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ف��ي البقاع، 
فقد صدر عن وزارة الداخلية قرار قضى 

املمنوحة  البناء  العمل برخص  بإيقاف 
من البلديات. القرار القى استياًء عارمًا 
م���ن أب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى تأثيره 
تأثيرًا مباشرًا، واقتصار مسألة  عليهم 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى رخ��ص��ة ب��ن��اء بالتنظيم 
املدني، في الوقت الذي تفتقر فيه معظم 
عقارات املنطقة الى أعمال الضم والفرز. 
التي وع��د بها وزير  القانونية  الخطوة 

ب���ارود لعدد  زي���اد  الداخلية وال��ب��ل��دي��ات 
نفذ حتى 

ُ
من نواب بعلبك ����� الهرمل، لم ت

ال���ي���وم، األم���ر ال���ذي ت���رك ال��ب��اب مفتوحًا 
و»املعمرجية«  ال������ورش  أص���ح���اب  أم�����ام 
م�����ن ج�����ه�����ة، وأج������ه������زة م�����ن ق�������وى األمن 

الداخلي.
من جهة ثانية، البتداع ط��رق يمكن من 
وبدون  حبيًا  املسألة  »تظبيط«  خاللها 

أعلنت املحكمة الخاصة بلبنان، أمس، أن 
ب��ان كي مون  األم��ني العام لألمم املتحدة 
 هرمان فون هايبل في منصب رئيس 

ّ
عني

قلم املحكمة. 
طوال  عمل  الجنسية،  الهولندي  هايبل، 
ع��ق��ود ف��ي م��ج��ال ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ضمن 
م��ن��ه��ا املحكمة  ث����الث م��ح��اك��م م��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��خ��اص��ة ب��ل��ب��ن��ان، إل����ى ج��ان��ب ع��م��ل��ه في 
وق��د ص��رح هايبل  ال��ه��ول��ن��دي��ة.  الحكومة 
في  تعييني  »ي��أت��ي   :

ً
ق��ائ��ال تعيينه  بعيد 

ه��ذا املنصب في وق��ت مهّم بالنسبة إلى 
االنتقال من مرحلة  قيد  إذ هي  املحكمة، 
مرحلة  إل���ى  أس��اس��ي��ة  ب��ص��ورة  التحقيق 
اإلج��راءات القضائية، وسيكون عمل قلم 
امل��رح��ل��ة حاسمًا  أث��ن��اء ه���ذه  ف��ي  املحكمة 

لضمان حسن سير اإلجراءات«. 

قلم  رئ��ي��س  ف��إن  املحكمة،  ب��ي��ان  وبحسب 
 الرئيس التنفيذي للمحكمة، 

ّ
املحكمة ُيعد

وه��و م��س��ؤول ع��ن ك��ل أوج���ه إدارت��ه��ا، وال 
سيما امليزانية، وجمع األموال، والعالقات 
ال�����دول، ون��ظ��ام إدارة امل��ح��ك��م��ة. كذلك  م��ع 
تشمل مهماته الواسعة النطاق اإلشراف 
ع��ل��ى وح�����دة امل���ت���ض���رري���ن امل���ش���ارك���ني في 
ال���ش���ه���ود ومرفق  اإلج�����������راءات، وح���م���اي���ة 

االحتجاز.
عي العام في املحكمة، 

ّ
من جهته، رأى املد

دان���ي���ال ب��ل��م��ار، أن ت��ع��ي��ني ه��اي��ب��ل »يمثل 
���ا ج���دي���رًا ب���ج���ه���وده ال���رام���ي���ة إلى 

ً
اع���ت���راف

ت��ع��زي��ز ع��م��ل املحكمة م��ن��ذ ن��ش��أت��ه��ا. وأنا 
واثق من أن خبرتنا والتزامنا املشتركني 
م مهّمة 

ّ
سيسهمان بصورة قّيمة في تقد

املحكمة الصعبة«.

ب
ّ

فون هايبل رئيسًا للقلم وبلمار يرح

العدل

المحكمة الدولية

الحبس والغرامة للراشي والمرتشي 
تنص امل���ادة 351 م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات على أن ك��ل م��وظ��ف وك��ل شخص 
ندب إلى خدمة عامة سواء باالنتخاب أو بالتعيني، وكل امرئ كلف مهمة 
رسمية كالحكم والخبير التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو 
أي منفعة أخ��رى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس 
من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات، وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو 

قبل به. 
وفي املادة 352 »كل شخص من األشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل 
منافيًا   

ً
ليعمل عمال أخ��رى  منفعة  أي  أو  وع��دًا  أو  لغيره هدية  أو  لنفسه 

عي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله 
ّ

لوظيفته أو يد
واجبًا عليه عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة ال تنقص عن ثالثة 
أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. أخيرًا، تلفت املادة 353 الى أن العقوبات 

املنصوص عليها في املادتني 351 و352 تنزل أيضًا بالراشي. 

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد 

الشيخ عمر بكري  لت عملية توقيف 
ّ
مث

في 14 تشرين الثاني املاضي، على أيدي 
عناصر من فرع املعلومات في طرابلس، 
ال���ق���ش���ة ال���ت���ي ك���س���رت ظ���ه���ر ع���الق���ت���ه مع 

الشيخ بالل دقماق. 
بكري  س��راح  العسكرية  املحكمة  أطلقت 
بعد عشرة أيام بكفالة مالية، وظهر إلى 
ك��ان مضمرًا بني الرجلني،  العلن خ��الف 
باالتهامات  ت���راش���ق���ا  أن���ه���م���ا   

ّ
ح�����د إل�����ى 

الساحة  على  تجاذبًا  انعكس  م��ا  علنًا، 
اإلسالمية عمومًا والسلفية خصوصًا. 

أول���ى خ��ط��وات ان��ف��ص��ال ب��ك��ري ودقماق 
ك��ان��ت ف��ي إع���الن األخ��ي��ر أن »وق���ف إقرأ 
اإلس����الم����ي« ال�����ذي ي��ن��ت��م��ي إل���ي���ه ق���د قرر 
ك��ان من  فصل بكري م��ن عضويته، فما 
 بأنه لم يكن في األصل 

ّ
األخير إال أن رد

ُي��ف��ص��ل منه،  منتسبًا إل���ى ال��وق��ف ح��ت��ى 
وأن ع��ض��وي��ت��ه ف��ي��ه ك��ان��ت ف��خ��ري��ة ليس 

إال. 
تها 

ّ
قل ع���ل���ى  ال����رج����ل����ني  ج���م���ع  م���س���اع���ي 

وج���دّي���ت���ه���ا ل����م ت���ف���ل���ح. ب���ك���ري ي���ق���ول إنه 
سيتعامل مع دقماق على أنه واحد من 
ودقماق  السطر،  على  ونقطة  املسلمني 
السابقة مع بكري ال  أن عالقته  يوضح 
يمكن أن تعود إلى سابق عهدها إال بعد 
ت��راج��ع��ه ع��ن م��واق��ف��ه األخ���ي���رة، وأبرزها 
م��وق��ف��ه امل��س��ت��ج��د م���ن امل��ح��ك��م��ة الدولية 
التي رآها بكري مخالفة للشرع، وانقالب 

موقفه إيجابًا من حزب الله والشيعة في 
لبنان، إذ بات ينظر إليهم على أنهم من 

أهل القبلة. 
أخ���ي���رًا ُس���ّج���ل ال���ت���ط���ّور األب������رز، إذ اتهم 
بكري دقماق بأنه كان ضالعًا في عملية 
توقيفه، حيث أش��ار إلى أنه فوجئ يوم 
ت��وق��ي��ف��ه ب���أن دق��م��اق »ك���ان م���وج���ودًا في 
إحدى السيارات التي جاءت العتقاله«، 
بعدما كان قد جاء إليه قبل ذلك بيومني، 
ون���ص���ح���ه ب����ال����ت����راج����ع ع�����ن م���وق���ف���ه من 
تحذير  رغ��م  رف��ض  بكري   

ّ
لكن املحكمة، 

����� م��ن أنه  ����� حسب ق��ول بكري  دق��م��اق ل��ه 
»إذا ل��م ت��ت��راج��ع ف��إن »ال��ج��م��اع��ة ناويني 
عليك«، ومعك فرصة لتتصل بهم وتقول 

لهم إنك أخطأت«. 
»االفتراء«،   على بكري واتهمه ب�

ّ
دقماق رد

الشهود  م��ن  الكثير  »ه��ن��اك  أن  موضحًا 
على ع��دم ص��دق م��ا ق���ال، إذ ك��ان��وا معي 
قل، 

ُ
حني اتصل بي، ووصلت بعد أن اعت

كذلك هناك تصريحه إلى جريدة الديار 
ب��أن��ه ه��و م��ن ات��ص��ل ب��ي للحضور حني 
الفاضح،  ال��ت��ن��اق��ض  ه����ذا  ف��م��ا  ���ق���ل، 

ُ
اع���ت

ون���ح���ن ال����ذي����ن ك���ن���ا ن����داف����ع ع���ن���ه لكونه 
مظلومًا وبريئًا؟«. 

وذك����ر دق��م��اق أن���ه ق��ب��ل ل��ي��ل��ة م��ن اعتقال 
ب���أن���ه سيسّوي  ب���ك���ري، أخ���ب���ره األخ���ي���ر 
األم��ر، وأن ما قاله »ليس س��وى دغدغة 
لحزب الله للوقوف إلى جانبه«. دقماق 
قال إن بكري طلب منه »الدعم واملؤازرة 

إلى حني تقطيع هذه املرحلة«. 

بكري ودقماق: تبادل اتهامات  
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