
قبل عام و5 أشهر، أصدر املدير العام لقوى 
األم����ن ال��داخ��ل��ي ال���ل���واء أش����رف ري��ف��ي أم��رًا 
تدريجًا  الحماية  عناصر  بسحب  قضى 
للمرسوم  إن��ف��اذًا  الشخصيات،  بعض  من 
2512 املتعلق بتنظيم مرافقة الشخصيات 
وامل����راج����ع وح��م��اي��ت��ه��ا. ج����اء األم����ر ب��ع��دم��ا 
لقوى  العامة  باملديرية  املهمة  ه��ذه  أنيطت 
األم��ن ال��داخ��ل��ي، وبعدما كانت ق��وى األم��ن 
الداخلي قد توّلت هذه املهمة »استثنائيًا«. 

ب��ح��س��ب م���ا ُذك����ر ف���ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، ب��وش��ر 
التنسيق بني املديريتني لتأمني عملية النقل، 
وذلك خالل مّدة شهرين. لكن، رغم مضّي 
نحو سنة ونصف إلى اآلن، لم ُينجز النقل 
كاماًل، إذ ما زال بعض عناصر قوى األمن 
الشخصيات  حماية  في  يعملون  الداخلي 

السياسية والدينية والقضائية وسواهم.
املذكور ينص على  أن املرسوم  إلى  ُيشار 

أن توّفر املديرية العامة ألمن الدولة »مرافقة 
امل��ح��ددة، بناء على  الشخصيات وامل��راج��ع 
طلب الشخصية و املرجع املعني، على أن 
يكون هناك تهديد بخطر فعلي، وذلك من 
خالل كتاب خطي ُيرفع الى مجلس األمن 
العامة  املديرية  بواسطة  امل��رك��زي  الداخلي 
املوجبة  األس��ب��اب  ال��دول��ة، ويتضمن  ألم��ن 

للحماية والجهات مصدر الخطر«.
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محمد نزال

»ل���ي���س ل���دي���ن���ا ع���دي���د ك�����اف ل��ل��ق��ي��ام ب��ك��ل 
امل���ه���م���ات امل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع���ات���ق���ن���ا«... ت��ك��اد 
ال��ش��ك��وى، جوابًا   ����� ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  ُتصبح 
ل��دى كثير من ضباط ق��وى األمن  نمطيًا 
الداخلي، عند سؤالهم عن سبب حصول 
ت��ق��ص��ي��ر م���ا ه��ن��ا أو ه���ن���اك. ق���د ي��ت��ص��ور 
البعض أن هذا الجواب هو بمثابة تنّصل 
لتبرير تقاعس،  أو حّجة  املسؤولية،  من 
لكن الواقع يشير فعاًل إلى وجود نقص 
الداخلي.  األم��ن  ق��وى  ف��ي عديد مؤسسة 
فبحسب القانون رقم 17 الصادر بتاريخ 
ق��وى األم��ن محدد  ف��إن عديد   1990/9/6
ب�����������29500 ض���اب���ط وع���ن���ص���ر، ل���ك���ن وزي����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات زي���اد ب����ارود يؤكد 
وجود نقص بنحو 6 إلى 7 آالف ضابط 
وع���ن���ص���ر، وامل�����دي�����ر ال����ع����ام ل����ق����وى األم����ن 
يؤكد هذا  ريفي،  أش��رف  اللواء  الداخلي، 
األمر منذ توّليه منصبه الحالي، إذ ُيردد 
أن »مخافرنا ودورياتنا تعاني نقصًا في 
تتناقض  التنظيمية  فهيكليتنا  العديد، 
كثيرًا مع الهيكليات التنظيمية لألجهزة 

املماثلة«.
أم��ر واق���ع، لكن بعيدًا  ال��ع��دي��د  إذًا، نقص 
ع���ن األس����ب����اب امل���ع���ّق���دة ال���ت���ي ت��م��ن��ع م��لء 
الفراغ، فإن ثمة أسبابًا »خدماتية« تزيد 
الفراغ فراغًا، على حد تعبير أحد ضباط 
املؤسسة األمنية. لم يكن الضابط يشير 
ف��ي ع��ب��ارت��ه إل���ى م��ق��ول��ة أن »ال��ش��رط��ة في 
الشعب«، بل قالها منزعجًا لكون  خدمة 
الكثير من رجال األمن »يخدمون الزعماء 
وامل�����س�����ؤول�����ن ت����ح����ت ع�����ن�����وان ال���ح���م���اي���ة 
ب����ات  ب���ع���ض���ه���م  ال���ش���خ���ص���ي���ة، ح����ت����ى إن 
املسؤول  لزوجة  ُيستخدم سائقًا خاصًا 
)شوبينغ(  التسّوق  بجوالت  تقوم  وهي 

التي ال تنتهي، وأحيانًا عليه أن يوصل 
االبنة إلى املدرسة أو الجامعة ويعيدها 
إل���ى امل���ن���زل«، وي��ض��ي��ف ال��ض��اب��ط س��اخ��رًا 
»ليس مستغربًا أن نرى قريبًا رجل أمن 
املطبخ«.  داخ���ل  ال��ك��وس��ا  نقر  ف��ي  يساعد 
وفيما تعاني الكثير من املخافر واملفارز 

العاملون في محكمة بعقلني 
يكادون يتجّمدون من البرد. فوسائل 

التدفئة في املحكمة املذكورة 
تكاد تكون منعدمة باعتبار أن 

املدافئ املوجودة، رغم قّلة عددها، 
باتت قديمة العهد ولم تعد تفي 
بغرض التدفئة. هذا بغّض النظر 

عن انقطاع الكهرباء املستمر وعدم 
وجود موّلد كهربائي. وقد علمت 
»األخبار« بأن رئيس قلم املحكمة 
كان قد تقّدم بطلب للحصول على 
1000 ليتر من املازوت بعد اعتماد 
مدافئ »الصوبية«، لكن وزارة العدل 

لم ُترسل أكثر من 400 ليتر، مع 
اإلشارة إلى أن الكمية املرسلة ال 

تكفي ألكثر من أربعة أيام

ما قّل
ودّل

نقص عديد قوى األمن... 
»ابحثوا عنهم في املطابخ«

خطر فعلي

تعاني قوى األمن الداخلي نقصًا في عديدها، بحسبما ينص عليه القانون. لكن ما هو غير 
قانوني، أن يصير رجال األمن »عمااًل« لدى بعض السياسيني والقضاة وعائالتهم، وبأعداد تخالف 
مرسوم حماية الشخصيات. أحد الضباط قال »ابحثوا عن رجال األمن في املواكب ومكاتب الفيء«

تحقيق

نقصًا ف��ي ع��دي��ده��ا، وم��ن��ه��ا م��خ��اف��ر تقع 
في مناطق تشهد جرائم ومخالفات على 
نحو واس��ع، ف��إن بعض النواب وال��وزراء 
وال���ق���ض���اة وش��خ��ص��ي��ات أخ�����رى »ل��دي��ه��م 
أك���ث���ر م���ن 10 رج�����ال أم����ن م���ن ج���ه���از أم��ن 
يعّد مخالفة  ما  الداخلي،  الدولة واألم��ن 

الحماية  موضوع  ينّظم  ال��ذي  للمرسوم 
الشخصية«.

مرسوم صوري؟
ُن����ش����ر ف�����ي ال����ج����ري����دة ال���رس���م���ي���ة ب���ت���اري���خ 
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ت��ح��ت ع���ن���وان »ت��ن��ظ��ي��م م���راف���ق���ة وح��م��اي��ة 
الشخصيات واملراجع«. نّصت املادة األولى 
����� قيادة  من املرسوم على أن وزارة الدفاع 
ال��ج��ي��ش، ُت��ك��ّل��ف ب��م��ه��م��ة م��راف��ق��ة وح��م��اي��ة 
رؤس������اء ال��ج��م��ه��وري��ة ال��س��اب��ق��ن، ع��ل��ى أن 
للمرافقة.  متطوعن  عسكرين   10 ت��ؤم��ن 

أسامة القادري

مسلسل حوادث السير لم ينته في البقاع؛ 
ف����ه����ذه امل�������رة س����ّب����ب ت����راك����م ال����ث����ل����وج ع��ل��ى 
ال��ط��رق��ات ع���ددًا م��ن ال��ح��وادث على الطرق 
الرئيسية في البقاعن الغربي واألوس��ط، 
ومعظمها نتيجة االن��زالق، وقد اقتصرت 

الخسائر على املاديات.
في شتورة، على الطريق الرئيسية، هوت 
ش���ج���رة ض���خ���م���ة، ب��س��ب��ب ال����ري����اح ال��ق��وي��ة 
وت���راك���م ال��ث��ل��وج، ع��ل��ى س���ي���ارة م��رس��ي��دس 
كانت مارة، ما أدى إلى جرح امرأة وإصابة 
ال��س��ائ��ق ب��ك��س��ور ورض������وض، ف��ُن��ق��ال على 

األثر إلى مستشفى البقاع.
على طريق تعنايل ����� الشام، اصطدم جيب 
»ب��اج��ي��رو« أس���ود ال��ل��ون ب��س��ي��ارة س��وري��ة 
الطريق  قد تعطلت وسط  عمومية، كانت 
نتيجة دخول املياه إلى محركها، ما أحدث 

أضرارًا جسيمة في السيارتن.
وع��ن��د ط��ري��ق ب��ر ال��ي��اس ����� ال��ش��ام ال��دول��ي��ة، 
فيها  حولت  التي  النقطة  في  وبالتحديد 
ورش ع��م��ل ت��اب��ع��ة ل������وزارة األش���غ���ال خط 
السير باتجاه املصنع إلى الجهة املعاكسة، 
وقع حادث اصطدام سيارة من نوع فورد 
ك��ان��ت متوجهة ن��ح��و ال��ش��ام، ب��س��ي��ارة من 

نوع نيسان متجهة نحو شتورة، ما أدى 
إل���ى ج���رح س��ائ��ق ال��ف��ورد ب��ج��روح طفيفة، 

وتهشم واجهتي السيارتن.  
أم���ا ع��ل��ى ط��ري��ق ش��ت��ورة ����� زح��ل��ة، ف��أث��ن��اء 
ت��وج��ه ف���ان ع��م��وم��ي يحمل رك��اب��ًا باتجاه 
بعلبك، ونتيجة تراكم الثلوج على الطريق، 
الفان واصطدم بسيارة مرسيدس،  انزلق 

من دون أضرار في األرواح.
في البقاع الغربي، أدت تراكمات من ورش 
األش���غ���ال وال���ح���ف���ري���ات امل��غ��ط��اة ب��ال��ث��ل��وج 
إل��ى وق��وع 3 ح���وادث، وق��د انزلقت سيارة 
واس��ت��ق��رت ف��ي ح��ف��رة ضخمة ع��ل��ى طريق 
ح����وش ال��ح��ري��م��ة ������������� غ�����زة. وف��ي��م��ا ان��زل��ق��ت 
دير  على طريق  بحائط  وارتطمت  أخ��رى 
زنون ����� الروضة أيضًا، هوت سيارة سورية 
ثالثة  منذ  استحدثت  حفرة  ف��ي  عمومية 
أيام قبل العاصفة، وسط الطريق الدولية 
ب���ات���ج���اه س����وري����ا. وك���ان���ت ن��ق��ط��ة امل��ص��ن��ع 
الحدودية قد شهدت قبل ثالثة أيام انزالق 
ش��اح��ن��ة س��وري��ة تحمل م���ادة األس���ي���د، ما 
أدى إلى ارتطامها بحائط جهاز السكانر، 
أث����ن����اء خ���روج���ه���ا م����ن ال���ب���اح���ة إل�����ى داخ����ل 
األراضي اللبنانية، فأحدث االرتطام ضررًا 
في الجانب األيمن لصندوقها، ما أدى إلى 

»تمزق« ثالثة من خزانات األسيد فيها.

حوادث في البقاع واألضرار مادية
السابقة  امل��ت��ح��ّدث��ة  أن  »األخ���ب���ار«  علمت 
فاطمة  بلبنان،  الخاصة  املحكمة  باسم 
العيساوي، تدرس خيار مقاضاة رئيس 
امُل��ع��ّن حديثًا، ه��ارم��ن فون  قلم املحكمة 
ه��اي��ب��ل ب��ت��ه��م��ة »ال��ت��ش��ه��ي��ر«. وأص�����درت 
العيساوي، أمس، بيانًا رّدت فيه على ما 
ورد في بيان صادر عن فون هايبل، الذي 
أشار فيه إلى أسباب استقالة العيساوي 
 ما أورده »مناف 

ّ
من وظيفتها، مؤكدة أن

التي  للقوانن  انتهاكًا  ويمّثل  للحقيقة، 
تقوم عليها املحكمة«. وبدا من الكلمات 
ال���ت���ي ص��ي��غ ب��ه��ا ب���ي���ان ال���ع���ي���س���اوي، أن 
ك�����الم ف�����ون ه���اي���ب���ل ك�����ان ق���اس���ي���ًا ع��ل��ي��ه��ا، 
ل��ذل��ك ش�����ّددت ع��ل��ى أن »س��ج��ّل��ه��ا املهني 
واإلع�����الم�����ي م����ع����روف وال ي���ح���ت���اج إل���ى 
أي ش���ه���ادة«، م��ردف��ة ب��ال��ق��ول: »اح��ت��رام��ًا 
ال��ذي��ن قامت  ل��ذك��رى ش��ه��داء لبنان  مني 
للموقع  واح��ت��رام��ًا  أج��ل��ه��م،  م��ن  املحكمة 
الذي كنت أمّثله، أكتفي بما جاء في بيان 
استقالتي من دون أي إضافات، وأناشد 
اللبناني  والشعب  الصحافين  ال��زم��الء 
ع��دم وض��ع ه��ذه االستقالة ف��ي أي خانة 

سياسية«.
وكان فون هايبل قد أعلن رسميًا استقالة 
ال��ع��ي��س��اوي ف��ي ب��ي��ان رس��م��ي ص���ادر عن 

في  الخارجية  والعالقات  اإلع��الم  مكتب 
املحكمة، قائاًل إنه »قبل بأسف استقالة 
املتحدثة باسم املحكمة«، الفتًا إلى أنها 
»ات���خ���ذت ق���راره���ا ب��االس��ت��ق��ال��ة ب��ع��د ع��دة 
أشهر من جهود اإلدارة لتحسن أدائها 
إث��ر فشلها في تطبيق  في العمل، وذل��ك 
الحّد األدنى من املتطلبات التي ُوضعت 
ل��ه��ا. ل��ق��د ق��دم��ت امل��ح��ك��م��ة خ��ط��ة تحسن 
أنها  العيساوي إال  أداء ملساعدة اآلنسة 
ل���م ت��س��ت��ج��ب ل��ل��خ��ط��ة وال ح��ت��ى ح��اول��ت 
أن ت��غ��ي��ر ف���ي ط��ري��ق��ة ع��م��ل��ه��ا«. ُي���ذك���ر أن 
تقريبًا  السنة  ق��راب��ة  أم��ض��ت  العيساوي 
في مركزها في املحكمة الخاصة بلبنان، 
وه���ي امل��ت��ح��دث��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��اس��م املحكمة 
التي تستقيل بعد السيدة س��وزان خان. 
ُيشار إلى أن فون هايبل، وهو هولندي 
الجنسية، قد ج��رى تعيينه في منصبه 
قبل 4 أي��ام بقرار من األم��ن العام لألمم 
املتحدة بان كي مون. وقد ُذكر في بيان 
ت��ع��ي��ي��ن��ه أن�����ه »ع���م���ل ط������وال ع������ّدة ع��ق��ود 
ف����ي م���ج���ال ال���ق���ان���ون ال�����دول�����ي، ض���م���ن 3 
محاكم مختلفة، منها املحكمة الخاصة 
إل���ى ج��ان��ب عمله ف��ي الحكومة  ب��ل��ب��ن��ان، 

الهولندية«.
)األخبار(

العيساوي تُكذّب فون هايبل

العدل

أمن الناس المحكمة الدولية
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