
ال��ح��ال��ي.  ل��ل��وزي��ر   4 مجلس وزراء س��اب��ق. 
لنائب   4 ال��ن��واب.  لنائب رئيس مجلس   4
ال���وزراء. 4 للنائب الحالي.  رئيس مجلس 
»األخ���ب���ار« ضابط  ف��ي ه���ذا اإلط�����ار، أّك����د ل����
متابع لهذا املوضوع، أن املرسوم املذكور 
»ل���م ي��ج��ر ال��ت��ق��ي��د ب���ه ح��رف��ي��ًا م��ن��ذ وض��ع��ه، 
ف��ب��ع��ض امل���ذك���وري���ن ل��دي��ه��م ع��دي��د ح��م��اي��ة 
أك��ث��ر ب��ك��ث��ي��ر م��م��ا ه���و م���ح���دد، فللسياسة 
واملحسوبيات دور بارز في ذلك، وبالتالي 
ي���ج���ري ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���رس���وم ص���وري���ًا ال 
امل����رس����وم ال يلحظ  أن  إل����ى  أك����ث����ر«، الف���ت���ًا 
حماية رئيس مجلس ال��وزراء، ألن للقصر 
الحكومي مجموعة حماية كبيرة، وأخرى 
ل���ق���ص���ر ق���ري���ط���م. ك����ذل����ك األم�������ر م����ع رئ��ي��س 
مجلس النواب، حيث هناك شرطة مجلس 
، وه��ذه 

ّ
ال���ن���واب ال��ت��ي ُت����دار بنحو م��س��ت��ق��ل

املجموعات »تكاد تصبح جيشًا بعديدها، 
وتتخذ من الحماية عنوانًا لها«. لم يشمل 
املرسوم رؤس��اء األح��زاب، لكن على سبيل 

املثال، فإن سمير جعجع لديه في معراب 
نحو 40 إلى 50 عنصر حماية. أما في ما 
خص ال��ن��ّواب، ف��إن ع��ددًا كبيرًا منهم لديه 
أك���ث���ر م���ن 15 ع���ن���ص���رًا. إض���اف���ة إل����ى ذل���ك، 
الصحافيني مجموعة  إل��ى بعض  ُأرس��ل��ت 
ح����م����اي����ة »ي������ف������وق ع������دده������ا ع�����دي�����د ب��ع��ض 
املخافر الرئيسية«. إلى ذلك، ُيشار إلى أن 
امل���رس���وم ح��ص��ر م��ه��م��ات ال��ح��م��اي��ة بجهاز 
أم���ن ال���دول���ة، ل��ك��ن م��ع ذل���ك ف���إن ق���وى األم��ن 
الداخلي ما زال��ت ُترسل عناصر للحماية 
إلى بعض الشخصيات وامل��راج��ع. فجهاز 
اإلدارات  لحماية  قسم  فيه  السفارات،  أمن 
رجال  ُيرسل  العنوان  ه��ذا  وتحت  العامة، 
األم�����ن ف���ي م��ه��م��ات ال��ح��م��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة. 
ف���ي ال���س���ي���اق ن��ف��س��ه، ي��ل��ف��ت ال���ض���اب���ط إل��ى 
أن وح���دة ال��ق��وى ال��س��ي��ارة ف��ي ق���وى األم��ن 
الداخلي أنشأت مجموعة حماية »لبعض 
الشخصيات املحظية، بدأت ب� 1600 ضابط 
وعنصر لكنها تضم اليوم 600، علمًا بأن 

11 العدل

أما املادة الثانية، فنصت على أن املديرية 
العامة ألمن الدولة ُتكّلف مرافقة وحماية 
الشخصيات على النحو اآلت��ي: رجال أمن 
 6 متوفى.  سابق  جمهورية  رئيس  لحرم 
رج��ال أمن لرئيس طائفة مقيم في لبنان. 
ن��واب سابق. 8 لرئيس  8 لرئيس مجلس 

ال��ق��ان��ون رق���م 17 ال ي��ن��ص ع��ل��ى مجموعة 
كهذه. كذلك األمر مع فرع املعلومات الذي 
ه��و بحسب  فيما  1500 عنصر،  فيه نحو 
القانونية ال يحتاج إلى أكثر من  مهماته 

.»200

الفيء املكتبي
بعيدًا عن املخالفات في حماية الشخصيات 
ال��س��ي��اس��ي��ة، ف���إن األم����ر ن��ف��س��ه ُي��س��اق على 
رجال األمن أنفسهم. وبحسب ضابط آخر 
من قوى األمن الداخلي، فإن العقيد يحق 
له رج��ال أم��ن للحماية، وللعميد 3 رج��ال. 
لكن في الواقع »فإن بعض الضباط لديهم 
أكثر من 20 رجل أمن لحمايته الشخصية، 
أو قل لخدمته وعائلته، حتى إن بعضهم 
يخصص واح���دًا م��ن ه��ؤالء ملهمة القيادة 
بالعاملة األجنبية أثناء تنقلها«. ويضيف 
الضابط املتحسر على ما آلت إليه األمور، 
قائاًل إن ثمة مصطلحًا شائعًا بني األمنيني 
هو »املتفيئون«، ُيقصد بهم أواًل العناصر 
ال���ذي���ن ي��خ��دم��ون ف���ي أم���اك���ن »م���ري���ح���ة« ال 
تحتاج إلى وجودهم، فمثاًل ترى أكثر من 
20 من رجال األمن »ممن لديهم »واسطة«، 
يخدمون قرب منازلهم في حراسة »أنتني« 
اتصال، علمًا أن هذه املهمة ال تحتاج إلى 
أك��ث��ر م��ن ع��ن��ص��ري ح���راس���ة. وك��ذل��ك األم��ر 
ف���ي ح���راس���ة ال���ق���الع واألم���اك���ن األث���ري���ة، إذ 
يمكن أن ترى جيشًا من الحرس عند قلعة 
ب��ع��ل��ب��ك، ال ي��ع��م��ل��ون س����وى ال���ج���ل���وس في 
املكتب، فيما تعاني بعض املخافر ومفارز 

السير نقصًا حادًا«.

مواكب قضاة
الجسم القضائي ليس بعيدًا عن مخالفات 
ال��ش��خ��ص��ي��ات، فبحسب  م���رس���وم ح��م��اي��ة 
الجدول رقم 2 من املرسوم املذكور، يستفيد 
م��ن مرافق  األع��ل��ى  القضاء  رئيس مجلس 
واح������د، وك���ذل���ك ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ال��ت��م��ي��ي��زي 
ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس 
مجلس شورى الدولة، وغيرهم من القضاة 
أن  الخالصة  لكن  دق��ي��ق،  تفصيل  بحسب 
ق��اض من املشمولني ال يحق له بأكثر  أي 
م���ن رج���ل أم���ن ل��ل��ح��م��اي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة. لكن 
مراقبة بسيطة لقصور العدل أثناء دخول 
ملشاهدة  تكفي  وخ��روج��ه��م،  القضاة  كبار 
املواكب املؤلفة من 4 سيارات وأكثر، وكل 
س��ي��ارة ت��ض��م ع���ددًا م��ن رج���ال األم����ن. أح��د 
القضاة عّبر في حديث مع »األخبار« عن 
امتعاضه من هذا الواقع، قائاًل: » إذًا، يجب 
القضاة مرافقون، فكيف  أن يكون لجميع 
ي��ك��ون ل��رئ��ي��س امل��ح��ك��م��ة م��راف��ق وال يكون 
ذلك ملستشاريه، فإذا كان التهديد محتماًل 
للمستشارين  م��ح��ت��م��ل  ك��ذل��ك  ف��ه��و  ب��ح��ق��ه 

الذين يشاركونه في إصدار األحكام«.

 ُأرسلت إلى بعض 
الصحافيين مجموعة 
حماية يفوق عددها 

عديد بعض المخافر 
الرئيسية

عبد الكافي الصمد

ف���وج���ئ س���ك���ان م��ن��ط��ق��ة ب�����اب ال���ت���ب���ان���ة ف��ي 
ط���راب���ل���س أم�����س، ب����ان����دالع ال���ن���ي���ران دف��ع��ة 
واح��������دة ف����ي 3 س�����ي�����ارات ك����ان����ت م���وق���وف���ة 
جنبًا إلى جنب عند مدخل سوق الخضر 
وال����ف����واك����ه ال���رئ���ي���س���ي ف����ي امل����دي����ن����ة، ق���رب 

مستديرة نهر أبو علي.
املنطقة،  ف��ي  نوعها  م��ن  الغريبة  ال��ح��ادث��ة 
طرحت تساؤالت عن أسبابها ودوافعها، 
وخ��ص��وص��ًا أن��ه��ا ج���رت ل��ي��اًل ال ق��ب��ل ظهر 
امس كما أشيع في بعض وسائل اإلعالم، 
ما جعل إمكانية معرفة الفاعل والتوصل 

إليه صعبة نوعًا ما.
ل���ك���ن م���ع���ل���وم���ات ش���ه���ود ع���ي���ان ت��ق��اط��ع��ت 
م��ع معلومات م��س��ؤول أم��ن��ي، ع��ن أن أحد 
األش�����خ�����اص ك������ان ي�����ح�����اول س����رق����ة ب��ع��ض 
م�����وج�����ودات إح������دى ال����س����ي����ارات وه�����ي م��ن 
ن��وع »ب��ي إم دبليو 320«، ث��م أض���رم فيها 
ال��ن��ار ق��ب��ل أن ي��ل��وذ ب��ال��ف��رار، م��ا أدى إل��ى 
احتراق سيارتني مجاورتني لها من طراز 

»مرسيدس 230«. 
الحادثة التي استفاق عليها سكان املحلة 
ص���ب���اح���ًا، وأث�������ارت اس��ت��غ��راب��ه��م وق��ل��ق��ه��م، 
اس����ت����دع����ت ح����ض����ور ال���خ���ب���ي���ر ال���ع���س���ك���ري 

ودوري���������ة م����ن ق�����وى األم�������ن ال����داخ����ل����ي إل���ى 
األس��ب��اب، حيث  ومعرفة  للتحقيق  امل��ك��ان 
أف������ادت ال���ت���ق���اري���ر األول����ي����ة ب����أن ال��ش��خ��ص 
»بي إم دبليو«  املعتدي سرق من سيارة ال�
تجهيزات صوتية ثم أقدم على فعلته، ما 
جعل السيارة تحترق كليًا، فيما احترقت 
ال��س��ي��ارت��ان األخ��ري��ان بنسبة 50 ف��ي املئة 

تقريبًا.
»األخبار«  بعض سكان املنطقة أوضحوا ل�
أن��ه��م س��م��ع��وا م��ن ج��ي��ران��ه��م أن ه��ن��اك من 
ي��ق��ول إن ال��ح��ري��ق سببه ص��اع��ق��ة أص��اب��ت 

لياًل السيارات املتضررة، لكن هذا التفسير 
ال��غ��ري��ب ل��م ي��ق��ن��ع أح����دًا، وت��ح��دي��دًا ال��ق��وى 
ل��ح��دوث  آث�����ار وال س���واب���ق  األم���ن���ي���ة، إذ ال 

صواعق في املنطقة من قبل.
لكن سكان املنطقة لفتوا الى أمرين: االول 
ان سيارة ال� "بي ام دبليو" واحدى سياراتي 
املنطقة،  املرسيدس يمكلهما شقيقان من 
ام���ا س��ي��ارة امل��رس��ي��دس ال��ث��ال��ث��ة فيملكها 
ش���خ���ص اخ�����ر م����ن امل���ن���ط���ق���ة اي����ض����ا، وق����ال 
بعض السكان ان اصحاب هذه السيارات 
ك���ان���وا ي��رك��ن��ون��ه��ا ع����ادة ب��ع��ي��دا ق��ل��ي��ال عن 
مكان سكنهم، بسبب االزدحام الشديد في 
املنطقة ونظرا لضيق الشوارع، االمر الذي 

سهل على الفاعل القيام بفعلته بهدوء.
أما األمر الثاني حسب سكان املنطقة، فهو 
األغلب شخصية  الخالف على  أن أسباب 
ول��ي��س��ت س��ي��اس��ي��ة؛ إذ ي��ش��اع أن أص��ح��اب 
ال�����س�����ي�����ارات ل���ه���م م���ش���اك���ل ش���خ���ص���ي���ة م��ع 
آخرين على خلفية عالقات نسائية، وأنه 
 كون أصحاب هذه السيارات 

ّ
ال صحة ألن

من الطائفة العلوية ويقيمون في التبانة 
اس��ت��ه��داف��ه��م، فهم يسكنون في  ه��و سبب 
املنطقة منذ سنوات، ولم يسبق أن تعرض 
ل��ه��م أح����د ب��س��ب��ب ان��ت��م��ائ��ه��م امل���ذه���ب���ي أو 

السياسي.

احتراق 3 سيّارات في التبّانة: األسباب شخصية أم سياسية؟ 

مجهول كان يحاول 
سرقة موجودات إحدى 
السيارات، ثم أضرم فيها 

النار قبل أن يلوذ بالفرار

أفراد من حماية الشخصيات ينتظرون أمام 
مجلس النواب )أرشيف ــ مروان طحطح(

استجواب مّتهم باالنتماء إلى تنظيم مسّلح

استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس، موسى إ. »في 
جرم االنتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من 
سلطة الدولة وهيبتها والتعرض ملؤسساتها«، وأصدر مذكرة وجاهية 

بتوقيفه.

سرقات »شتوّية«

استغل لصوٌص الطقس العاصف واملثلج واملاطر، 
فدخلوا فيالاّ في جبيل ومحاًل للمجوهرات في 

األشرفية ومحاًل آخر لأللبسة في الهاللية ـــ 
شرقي صيدا، وفق ما جاء في خبر نشرته أمس 

الوكالة الوطنية لإلعالم.
دخل مجهولون إلى فيال إلياس ميالد أ. ر. في 
بلدة غرزوز )قضاء جبيل(، وتمكنوا من فتح 

الخزنة وسرقوا مصاغًا وأملاسًا ودفتر شيكات وسندات مالية وصكوك 
ر صاحب الفيال قيمة ما سرق بما يزيد على مئة مليون  ملكية أراٍض. وقداّ
ليرة. وحضرت الى املكان األدلة الجنائية وعملت على رفع البصمات وبدأت 

تحقيقاتها بناًء على إشارة  القضاء ملعرفة الفاعلني.
في شارع شكري العسيلي في األشرفية، دخل لصوص، فجر أمس، محل 

مجوهرات يملكه جاك م.، وسرقوا منه مجوهرات، قدرها صاحبها بما 
يزيد على عشرين ألف دوالر. أما في الهاللية ـــ شرقي صيدا، فقد دخل 

لصوص محاًل لبيع األلبسة الجاهزة تملكه وتديره رنا ش.، وسرقوا 
بضاعة قدرت صاحبته ثمنها بما يزيد على خمسة وعشرين ألف دوالر. 
وحضرت الى املكان قوى األمن وفتحت تحقيقًا بالحادث، وهي تعمل على 

معرفة الفاعلني بعدما أعطت صاحبة املحل مواصفات األلبسة.

توقيف عصابة تروج ليرات عثمانية مقلدة

صدر عن املديرية العامة لقوى االمن الداخلي، أمس، بيانًا جاء فيه أنه "على 
اثر حصول عدة عمليات احتيال على املواطنني في منطقة جبل لبنان، 

وذلك عبر ايهامهم بوجود ليرات ذهبية عثمانية اصلية وعرضها للبيع 
بقيمة 150 دوالرا اميركيا لليرة الواحدة حيث تبني فيما بعد انها مقلدة. 
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة تمكن مكتب مكافحة جرائم 

السرقات الدولية - قسم املباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة 
القضائية، من معرفة افراد هذه الشبكة واستدراجهم حيث تم توقيفهم 

بمحلة عرمون - شارع املطاعم.

أخبار القضاء واألمن

عمر نشابة

نـــا« قــــال الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق جــــورج بـــوش.  »مــعــنــا أو ضـــداّ
ك بعض حلفائه السابقني ـــــ الدائمني في لبنان، على ما يبدو،  ويتمساّ
بهذا التخيير، اذ يفترض أن يكون اللبنانيون، بحسبهم، مع املحكمة 
ها.  أو ضداّ الحريري،  الرئيس رفيق  اغتيال  الخاصة بجريمة  الدولية 
إجراءاتها  بعض  انتقاد  أو  عملها  على  لتقديم مالحظات  وال مجال 
التي ال تتناسب مع »أعلى املعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية« 

)القرار 1757(.
والحرية  واألرزة  الشهيد  الرئيس  مــع  اللبنانيون  يكون  أن  يفترض 
من  ر  والتحراّ واالنفتاح  والديموقراطية  الزرقاء  والسماء  واالستقالل 
األنظمة القمعية الظاملة، أو يكونوا مع القتل والحرق والتبعية والظالمية 

والقمع والرضوخ لالستبداد. 
الــعــدالــة. ومــن يقف  الــدولــيــة يقف فــي وجــه  فمن يقف ضــداّ املحكمة 
معها يقف مع العدالة... ومن ينتقد منهجية التحقيق الجنائي الدولي 
املقابل من ال يكفاّ عن  وفــي  الحريري،  آل  يتجنى على حقوق  فهو 
إلى  الحقوق  عــودة  إنما يضمن  آلياتها  ونــزاهــة  الدولية  العدالة  مديح 

أصحابها. 
الخيار، بحسب طالب »مدرسة« جورج بوش، هو بني تبجيل أنطونيو 
بهم  والتشهير  وقدحهم  فرانسني،  ودانــيــال  بلمار  ودانــيــال  كاسيزي 
وبعملهم. ويراد انقسام الناس إلى فريقني؛ واحد لحماية حقوق ضحايا 
ك باملحكمة الدولية، والثاني لحماية  االغتيال وأتباعهم من خالل التمساّ

القتلة ومن يدعمهم ومن يتحالف معهم عبر إزالة املحكمة الدولية.
ها ممكن في الوقت  لكن في الواقع ال املحكمة الدولية هي الحلاّ وال حلاّ

الحاضر. 
العدالة،  الدولية ال يعمل وفق مبادئ  العام في املحكمة  عي  املداّ مكتب 
تراعي  وال  املهنية،  املعايير  مــع  فيه  التحقيق  منهجية  تتناسب  وال 
قواعد اإلجراءات واإلثبات األصول العدلية. وال يمكن بالتالي أن تكون 
وتفاقم  اللبنانيني  انقسام  بل ستزيد من   ، الحلاّ الدولية هي  املحكمة 
مشاكل البلد. أما حلاّ املحكمة فال جدوى منه أصاًل، إذ إنها آلية دولية 
ال يمكنها أن تؤثر على لبنان وعلى اللبنانيني إال بإرادتهم أو بتراجع 

تمساّكهم بكرامتهم وبسيادتهم الوطنية. 

ال املحكمة هي الحّلّ وال حلّ للمحكمة

تقرير
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