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أخبار القضاء واألمن

تمثال رفيق الحريري
(أرشيف ــ مروان طحطح)
بيان رسمي ،تعليقًا على نشر مجلة «دير
شبيغل» األملانية م��ا قالت إن��ه تسريبات
من محققني دول�ي�ين ،تشير إل��ى االشتباه
في أشخاص من ح��زب الله بالضلوع في
جريمة اغتيال الحريري .وجاء في البيان:
«إن م �ق��ارب��ة امل��دع��ي ال �ع��ام دان �ي ��ال بلمار
ل�ل�إع�ل�ام ال� �ع ��ام ك��ان��ت وم� ��ا زال � ��ت مقاربة
مسؤولة مبنية على مبادئ ،وتعير أهمية
ق� �ص ��وى ل � �ض� ��رورة ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى نزاهة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ،وال س�ي�م��ا ع �ب��ر ال �ح �ف��اظ على
سريته .وبالتالي ،يكرر مكتب املدعي العام
املقاربة ومع السياسة
أنه تماشيًا مع هذه ّ
ال �ت��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا ،ل ��ن ي �ع��ل��ق ع �ل��ى تفاصيل
بالتحقيق الجاري.
عملية تتعلق
ّ
ث��ان�ي��ًا ،منذ أن تسلم منصبه ال�ح��ال��ي في
امل�ح�ك�م��ة ال �خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان ،وخ�ل�ال عمله
ب �ص �ف��ة رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال�ت �ح�ق �ي��ق الدولية
امل�س�ت�ق�ل��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،لطاملا
رف ��ض امل ��دع ��ي ال �ع ��ام ب �ل �م��ار اإلج ��اب ��ة عن

ضلل كاسيزي الناس
ّ
عبر قوله إن األد ّلة لم
تكن كافية إلبقاء الضباط
قيد االحتجاز

ّ
ي�س�ت�ش�ع��ر ض � ��رورة ل �ل��رد ع�ل��ى معلومات
خ��اط �ئ��ة أو م �ع �ل��وم��ات م�ض�ل�ل��ة ،أو إثارة
عراقيل» (صفحة  .)27الفضيحة ال تكمن
ف ��ي ع � ��دم ت �ح��دي��د م �ع��اي �ي��ر «استشعار»
ّ
املدعي العام لضرورة الرد ،بل في تناقض
ذل ��ك م��ع ت�ص��ري�ح��ات س��اب�ق��ة ص� ��ادرة عن
املحكمة الدولية .ففي  24أيار  ،2009صدر
عن مكتب املدعي العام في املحكمة الدولية

ّ
ال�ت�خ�م�ي�ن��ات واالدع� � � ��اءات ال �ت��ي تنشرها
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام أو ت�ل��ك امل�ت�ن��اق�ل��ة عبرها
واملتعلقة بنتائج التحقيق .ي�ك��رر مكتب
امل��دع��ي ال�ع��ام أن��ه ل��ن يناقش القضية في
اإلع �ل��ام» .وك ��ان دان �ي��ال ب �ل �م��ار ن�ف�س��ه قد
أج ��اب ع��ن س ��ؤال ّ
وج �ه��ه إل �ي��ه الصحافي
آرث ��ر ب �ل��وك (م��وق��ع ل�ب�ن��ان اآلن ف��ي  31آب
 )2010بالتأكيد أن��ه قابل «م�س��ؤول�ين في
حزب الله بصفتهم شهودًا» .وبالتالي لم
يلتزم بلمار نفسه بما ص��در عنه ف��ي 24
أيار  ،2009فلم يحترم مقاربته «املسؤولة
املبنية ع�ل��ى م �ب��ادئ ،وال �ت��ي تعير أهمية
ق� �ص ��وى ل � �ض� ��رورة ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى نزاهة

ال�ت�ح�ق�ي��ق ،وال س�ي�م��ا ع �ب��ر ال �ح �ف��اظ على
سريته» ،إذ إن هوية الشهود يفترض أن
تبقى سرية ،وذلك بحسب أبسط املعايير
الدولية في مجال العدالة الجنائية.

الرئيس يجهل أو يتجاهل

ت �ض� ّ�م��ن ت �ق��ري��ر رئ �ي��س امل�ح �ك�م��ة الدولية
إق � ��رارًا واض �ح��ًا ب ��أن ال �ل ��واء ال��رك��ن جميل
السيد ،ال��ذي احتجز لنحو أرب��ع سنوات
ّ
تعسفًا ،كان ،خالل الفترة األخيرة من هذا
االع �ت �ق��ال ،ف��ي ع �ه��دة امل�ح�ك�م��ة .وج� ��اء في
ال�ص�ف�ح��ة  8أن «ال�س�ي��د واح ��د م��ن األفراد
ال��ذي��ن أخ �ل��ت امل�ح�ك�م��ة سبيلهم ع�ن��د بدء
والي �ت �ه��ا» .ل�ك��ن ورد ف��ي ت�ق��ري��ر كاسيزي
ك�ل�ام غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ع��ن ق�ض�ي��ة ال �س� ّ�ي��د ،ما
ي��دع��و إل ��ى ال �ت �س��اؤل ع��ن األس� �ب ��اب .فقال
ّ
السيد
كاسيزي إن املحكمة أخلت سبيل
في 29نيسان «بموجب قرار أصدره قاضي
اإلج� ��راءات التمهيدية ل�ع��دم كفاية األدلة
إلب �ق ��اء ال �س �ي��د ق �ي��د االح �ت �ج ��از» (صفحة
 .)9وت�ك� ّ�رر الخطأ نفسه ف��ي الصفحة ،39
حيث ورد أن املحكمة أمرت «بإخالء سبيل
الضباط اللبنانيني األرب�ع��ة ال��ذي��ن كانوا
محتجزين ف��ي س�ج��ن ل�ب�ن��ان��ي ،ن�ظ�رًا إلى
عدم كفاية األدلة ضدهم».
الصحيح ف��ي ه��ذا األم��ر ننقله حرفيًا عن
ق��رار قاضي اإلج��راءات التمهيدية دانيال
فرانسني الذي جاء فيه« :يرى املدعي العام،
ب�ع��د ال�ن�ظ��ر ف��ي ك��ل امل� ��واد ال �ت��ي جمعتها
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق وال �س �ل �ط��ات اللبنانية
وم�ك�ت�ب��ه ،أن امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ف��ي حوزته
ح��ال �ي��ًا ل�ي�س��ت م��وث��وق��ة ب �م��ا ف �ي��ه الكفاية
ل�ت�ب��ري��ر ت��وج �ي��ه االت� �ه ��ام إل ��ى األشخاص
املوقوفني .في ضوء هذه الظروف ،وإنفاذًا
ملبدأ قرينة البراءة ،رأى املدعي العام أنه ال
ّ
مبرر إلبقائهم قيد االحتجاز» (الفقرة .)12
قضية النص
ي�ب��دو أن ك��اس�ي��زي ت�ج��اه��ل ّ
ف��ي ص��دق�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،وف��ض��ل تضليل
الناس ،عن قصد أو غير قصد ،عبر قوله
ّ
إن األدلة لم تكن كافية إلبقاء الضباط قيد
االحتجاز.
ن �ل �ف��ت أخ� �ي� �رًا إل� ��ى ارت � �ب� ��اك ك ��اس �ي ��زي في
ّ
السيد
تسمية قضية ال�ل��واء الركن جميل
في تقريره ،إذ يطلق عليها ت��ارة «قضية
جميل السيد» (صفحة  ،)5وأطوارًا أخرى
«قضية السيد جميل ال�س�ي��د» (صفحات
 9و 18و 27و ،)39وفي الصفحة  37يقول
«قضية اللواء السيد».

تراجع أعداد ضحايا حوادث السير
أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ ـ ـ شعبة العالقات العامة ـ ـ ـ
ّ
بيانًا أمس ،أعلنت فيه أن عدد ضحايا حوادث السير تراجع منذ اعتماد
مخالفات السير.
رادارات ضبط
ُ
جاء في البيان أنه ضبطت بواسطة الرادارات  126842مخالفة حتى
ّ
وأن اإلحصائيات ّ
«بينت أن عدد القتلى والجرحى
تاريخ ،2011/3/8
الناتج من حوادث السير هو في حالة تراجع
مستمر منذ البدء بعمل رادارات السرعة».
يلفت جدول مقارنة لعدد حوادث السير
والقتلى ،خالل  121يومًا ،إلى أن عدد الحوادث
كان 945
بني  2010/7/9وً 2010/11/7
قتيال ُ
وجرح 1425
حادثًا ،سقط خاللها 189
شخصًا ،وبعد تمركز الرادارات (أي من تاريخ
 2010/11/8حتى  ،)2011/3/8تراجع عدد
الحوادث إلى  729حادثًا (أي بنسبة  22في املئة) ،وكان عدد القتلى
 ،112أما عدد الجرحى فبلغ .931

اعتداء على دركي
خالل تأمني الدركي محمد ن ،.أحد عناصر مفرزة سير زحلة ،خدمة
السير في املرج (البقاع الغربي) حاول إيقاف سيارة «بي أم» زجاجها
ّ
حاجب للرؤيةّ ،
وترجل
فوجه له سائقها سمير ع 22( .عامًا) الشتائم،
ّ
من سيارته واعتدى عليه بالضرب ،ثم فر إلى بر الياس .على األثر
أوقفت دورية من مفرزة سير زحلة سمير.

ّ
نشل وسلب بقوة السالح
ّ
تعرض فراس ق .للنشل قرب فندق الهوليداي إن ـ ـ ـ عني املريسة،
فقد نشل مجهول يستقل دراجة نارية حقيبته اليدوية وفي داخلها
كمبيوتر محمول ومبلغ ألف دوالر و 3دفاتر شيكات وأوراق خاصة،
ثم فر إلى جهة مجهولة.
ّادعى علي ف .أمام مخفر حارة صيدا أنه أثناء انتقاله من الهاللية إلى
صيدا ،توقفت قربه سيارة لونها رمادي ،مجهولة باقي املواصفات،
وكان في داخلها شخصان مجهوالن اقترحا عليه توصيله ،فصعد
في السيارة ،وقبل الوصول إلى صيدا دخل السائق في طريق فرعية،
وأوقف السيارة وشهر مسدسًا في وجه علي وسلبه محفظته ّثم فر
مع شريكه إلى جهة مجهولة .لاّ
في الشياح ،نشل مجهوالن يستق ن دراجة نارية حقيبة ميرنا ر.
وفي داخلها بطاقة تأمني ومبلغ  900ألف ليرة وأوراق خاصة ،ثم ّ
فرا
إلى جهة مجهولة.

جرحى في حوادث اصطدام

سجون

ّ
املخدرات في رومية ...من التعاطي إلى التجارة؟
محمد نزال
ل��و أج� ��ري إح �ص��اء ُ ح ��ول أك �ث��ر مواضيع
حقوق اإلنسان التي تعقد ألجلها مؤتمرات
وندوات في لبنان ،لكان موضوع السجون
حتمًا أح��د أكثر ه��ذه املواضيع .فال يكاد
ي �م��ر أس �ب��وع إال ي�س�م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون عن
مؤتمر أو لقاء ح��ول ما يعانيه السجناء
داخ� ��ل «روم � �ي ��ة» وب ��اق ��ي ال �س �ج��ون .وفي
ّ
اآلون��ة األخ�ي��رة لقيت آف��ة امل�خ��درات داخل
ال �س �ج��ون ،اآلخ � ��ذة ب��االن �ت �ش��ار ،اهتمامًا
ب��ارزًا من املسؤولني الرسميني وع��دد من
املجتمع املدني .لكن رغم كل هذه
جمعيات ُ
الضجة التي تثار حول ضرورة اإلصالح،
ال ي�ج��د امل�ت��اب��ع ألح ��وال ال�س�ج��ون ّ
تطورًا
ّ
ملحوظًا ،وبالتالي يصبح السؤال ملحًا
عن جدوى كل هذا الحراك.
ف ُ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ع �ل �م��ت «األخ� � �ب � ��ار» أنه
ض�ب�ط��ت ق�ب��ل ي��وم�ين كمية ك�ب�ي��رة نسبيًا
م ��ن امل � �خ ��درات داخ � ��ل ع �ل��ب ط �ع��ام عائدة
للسجني أ.ص 23( .عامًا) نزيل القسم «د»
املخصص للموقوفني في ُرومية .لم يكن
الخبر جديدًا من نوعه ،إذ تسجل حاالت
مماثلة باستمرار ،لكن الالفت ه��ذه ّ
املرة
ك��ان في كمية امل�خ��درات املضبوطة ،وهي
عبارة عن  4آالف حبة تقريبًا من الحبوب
ّ
امل �خ��درة ،إض��اف��ة إل��ى ك�م� ّ�ي��ة م��ن حشيشة
الكيف .هكذا ،يمكن من خالل ضبط هذه
الكمية من الحبوب مالحظة أن املخدرات
ل��م تعد ت��دخ��ل إل��ى ال�س�ج��ون لالستعمال

ُضبطت أربعة آالف حبة
مخدرة بحوزة أحد السجناء
ّ
داخل «رومية»

ال�ش�خ�ص��ي ف �ح �س��ب ،ب ��ل ،ع �ل��ى م��ا يبدو،
بات باإلمكان الحديث عن ظاهرة «تجارة
امل � �خ � ��درات» داخ � ��ل ال �س �ج��ون ف ��ي لبنان.
ّ
ومما يؤيد هذا االعتقاد ،توقيف عدد من
رجال قوى األمن ،الذين كانوا يعملون في
حراسة سجن رومية ،بعد انكشاف أمرهم
ّ
أث �ن��اء إدخ��ال�ه��م امل �خ��درات إل��ى السجناء،
وخصوصًا إلى بعض املحظيني منهم أو
الذين يملكون ما يكفي من امل��ال لإلغراء
بالرشى و«الهدايا».
م ��ن ال� �ح ��االت ال �ت��ي ُس �ج �ل��ت ف ��ي األشهر
ّ
رات ،قصة
األخ � ّ�ي� ��رة ،ف ��ي ق �ض��اي��ا امل� � �خ � ��د ُ
ال �س��ي��دة ف.ع 60( .ع��ام��ًا) ال �ت��ي ضبطت
ب�ح��وزت�ه��ا ينّ  4آالف ح�ب��ة ب�ي�ض��اء صغيرة
الحجم ،تب الحقًا أنها حبوب للتخدير
والهلوسة ،وذل��ك أثناء سعيها إلدخالها
إل ��ى س �ج��ن روم� �ي ��ة .أوق �ف��ت ال �س �ي��دة قبل

ُ ّ
وس��ل�م��ت إل��ى مكتب
أن تكمل «مهمتها»
مكافحة امل �خ��درات امل��رك��زي .ه��ذه الحالة،
وغ�ي��ره��ا ،علمت بها «األخ �ب��ار» ،لكن من
ي �ع �ل��م ع� ��دد ال� �ح ��االت ال �ت��ي ل ��م ي �ع �ل��م بها
أح ��د؟ ه �ك��ذا ،ت�ص��ل ك�م�ي��ات امل �خ��درات إلى
ال �س �ج��ن وي �ت �ع��اط��اه��ا ال �س �ج �ن��اء ،هؤالء
ال ��ذي ��ن ي ��دخ ��ل ب �ع �ض �ه��م ب �ت �ه �م��ة تعاطي
امل �خ��درات ل�ي�خ��رج��وا وه��م ت� ّ�ج��ار وخبراء
في ه��ذه امل��واد ،بل إن البعض يدخل إلى
السجن بتهم ال عالقة لها باملخدرات ،مثل
السرقة أو االعتداء ،وال يخضع طوال فترة
ّ
سجنه ألي برنامج إصالحي ،فينهي مدة
ال�ع�ق��وب��ة وي �خ��رج م��ن امل �ك��ان ال ��ذي دخله
س��ارق��ًا ،ليعود إل��ى املجتمع وه��و سارق
وتاجر مخدرات أيضًا.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ال ي ��رى رئ �ي��سّ جمعية
«عدل ورحمة» ،األب هادي ّ
عيا ،أن حراس
ُ َ ّ
«م ��ع ��دون ملهمة اإلص�ل��اح ،فهم
ال�س�ج��ون
أن �ف �س �ه��م م �س��اك�ي�ن ،وامل �س �ك�ي�ن ال يمكنه
مساعدة املسكني اآلخر ،بل إن األمر يجب
أن يناط بمجموعة مثقفني لديهم اكتفاء
مادي بغية عدم التأثير عليهم بالرشى».
ويلفت ّ
عيا ،رئيس الجمعية التي تعنى
بأحوال السجون ،إلى أن ظاهرة املخدرات
داخل السجون موجودة في كل دول العالم،
لكن «الالفت أننا في اآلونة األخيرة بدأنا
ّ
نرى أكثر من الحبوب املخدرة ،مثل الحقن
التي تستعمل في الهيرويني وس��واه من
امل� � ��واد ال� �خ� �ط ��رة ،وه � ��ذا م ��ا أن �ت ��ج حاالت
مرضية معدية مثل السيدا وسواه».

وقعت ّأول من أمس عدة حوادث سير في مناطق مختلفةّ ،أدى بعضها
إلى وقوع جرحى.
ُسجل اصطدام ظهرًا على طريق ضهر البيدر بني سيارتني ،األولى
«أوبل» يقودها بوغوس م .وبرفقته شقيقه جورج ،وأمني ح .ووائل
ط ،.والثانية فان نيسان يقودها جرجي خ .وبرفقته غسان ر ،.أصيب
في الحادث أمني ووائل وجورج وبوغوس وغسان بجروح ورضوض،
ونقلوا إلى املستشفيات للمعالجة.
في الكرك ،وقع اصطدام بني آلية عسكرية تابعة ملفرزة طوارئ زحلة
في القوى األمن الداخلي وسيارة غولف بقيادة جوال ق ،.لم ُيصب أحد
بأذى واقتصرت األضرار على ّ
املاديات.
في منطقة نهر إبراهيم ،اصطدمت سيارة غولف يقودها طارق هـ.
بواجهة أملنيوم خاصة بمكتب تخليص معامالت .أصيب طارق
برضوض وجروح.

ّ
خالفات فردية متنقلة

وقع خالف «فوري» في بعلبك بني رامز ب 40( .عامًا) وعيسى ب45( .
عامًا) فأطلق األخير النار على رامز من مسدس حربي ولم يصبه.
في فردان ـ ـ ـ بيروت ،وقع خالف بني املحاميني خديجة ح .وحمزة ش.
من جهة ،وعدد من األشخاص ُعرف منهم عبد العفو ز .وهيام ن.
ينّ
من جهة ثانية ،وشهر عبد ّ العفو سكينًا في وجه املحاميني .تب أن
الخالف وقع على خلفية فك املحاميني أقفال شقة عائدة لوالدة عبد
العفو بعدما ربحا قضية نزاع على الشقة.
من البالغات الالفتة الواردة إلى قوى األمن ،ما ُس ّجل في غرفة نظارة
قصر عدل طرابلس ،حيث وقع خالف وتضارب باأليدي بني املوقوفني
حسني أ 43( .عامًا) ويحيى م 25( .عامًا) ،فأصيب حسني بجرح في
وجهه.
أخيرًا ،وقع خالف ليل أول من أمس في السويقة بني بالل ك .وشقيقه
وآخرين من جهة ثانية،
علي من جهة ومحمد ف .وشقيقه مصطفى
ُ
ّ
تطور إلى تضارب باأليدي والعصي واآلالت الحادة ُ .أصيب بالل
وشقيقه بجروح بالغة في الرأس واأليدي والصدر وأصيب محمد ف.
بجرح في رأسه.
(األخبار)

