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أخبار القضاء واألمن
دراجة بارود الفرنسية
ق��ال وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�س��اب��ق زي ��اد ب ��ارود إن��ه «ال ي�ج��وز ال�خ�ل��ط ب�ين سائقي
الدراجات الذين يمتهنون النشل ،ومن يسيرون وفق الشروط القانونية ،الذين
ربما ما كانوا ليأخذوا هذا الخيار ،بما يحمله من مخاطر ،لو كانت لديهم
ال�ق��درة امل��ادي��ة على ش��راء س �ي��ارة» .وف��ي ح��دي��ث ل��ه م��ع «األخ �ب��ار» لفت ب��ارود
ّ
تشجع الناس على قيادة
إلى أن كثيرًا من دول العالم ،وتحديدًا في أوروب��ا،
ال��دراج��ات النارية ،لكونها «تستهلك وق��ودًا أق��ل ،وتسهم في تخفيف ازدح��ام
ال�س�ي��ر» .ي��ذك��ر أن��ه عندما ك��ان ي��ذه��ب إل��ى العاصمة الفرنسية ك��ان يستأجر
دراجة نارية تفاديًا لالزدحام ،لكن في املقابل ،يشير بارود إلى ضرورة ّ
تقيد
إضافة إلى
السائقني بشروط السالمة املرورية ،وأن يعتمروا الخوذة الواقية،
ً
حمل كل األوراق الالزمة ،وذلك «لكي ال يتحولوا من أصحاب حق إلى مخالفني،
فيستحقّوا بالتالي القمع».

شربل :سنباشر
حملة أمنية شاملة
خالل أيام لقمع المخالفات
وهي ربما ستظلم
أشخاصًا أوادم يلتزمون
القانون

القتل واإلي ��ذاء» ،على حد تعبير ط��ارق.
ولعل أكثر ما يغيظ أصحاب الدراجات
ال�ن��اري��ة ه��و الطريقة ال�ت��ي تتعامل بها
قوى األم��ن عند احتجاز دراجاتهم ألي
سبب من األسباب ،إذ يجري التعامل مع
ال��دراج��ة ،في الحجز والنقل والتخزين،
ك �ق �ط �ع��ة خ� � ��ردة ال ق �ي �م��ة ل� �ه ��ا ،رغ � ��م أن
ال��دول��ة ت�ت�ع��ام��ل م��ع ال ��دراج ��ات ال�ن��اري��ة
ك �ب �ق �ي��ة ال� �س� �ي ��ارات واآلل� � �ي � ��ات ،ل�ن��اح�ي��ة
رس��م التسجيل ودف��ع رس��وم امليكانيك
فمثال ،عندما يذهب
ومحاضر الضبط.
ً
شخص الستعادة دراجته بعد حجزها
ي �ج��ده��ا ش �ب��ه م �ح �ط �م��ة ،وذل � ��ك ن�ت�ي�ج��ة

نقلها عشوائيًا بالرافعة إلى املرأب الذي
ُت��رم��ى ف �ي��ه .وت �ع �ل��ن ال �ق��وى األم �ن �ي��ة كل
م� ّ�دة إت�لاف كميات كبيرة من الدراجات
غير القانونية بـ«مكبس» معدني ،هي
التي لم يذهب أصحابها الستعادتها،
أو ألنه ال أوراق لها في الدوائر املعنية،
علمًا أن الدولة يمكنها في ه��ذه الحالة
االستفادة منها من خالل إع��ادة بيعها
أو ت �ص��دي��ره��ا ب �ط��ري �ق��ة م � ��اُ .ي ��ذك ��ر أن
ع��ددًا كبيرًا م��ن ال��دراج��ات ي�س�ت� َ
�ورد من
ال�ص�ين ب�ع��د ش��رائ��ه بالكيلو ،وإذا أراد
امل �ع �ن �ي��ون ت �ح �س�ين ن��وع �ي �ت �ه��ا يمكنهم
وض��ع ش��روط على النوعية املستوردة،

عامة!
ال��واق��ي��ة ،ب��ل ق��د ي��ك��ون ع��ل��ى م�تن إح��داه��م��ا
��ان .وع�لاوة على
السائق وخلفه شخص ث ٍ
ذلك يتسابق سائقا الدراجتني على طريق
البيرة القبيات رغم منعطفاتها الخطيرة،
غ��ي��ر آب َ��ه�ين ب��ك��ث��اف��ة دوري�����ات ق���وى األم���ن،
والقوة األمنية املشتركة لضبط الحدود.
وف���ي س��ي��اق ال���س���ؤال ع���ن س��ب��ل م��واج��ه��ة
مخالفات سائقي ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ب ّ��رر
م��ص��در أم��ن��ي األم����ر ب��ن��ق��ص ع��دي��د ال��ق��وى
األمنية ،وباستحالة «توفير رجل أمن لكل
م��ف��رق وزق�����اق» .ل��ذل��ك ،ن��اش��د نقيب عمال
وع��ام�لات «ال��ت��ري��ك��و» ف��ي ال��ش��م��ال ،محمد
ح�����وا ،وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة« ،ت��ك��ل��ي��ف ال��ش��رط��ة
ال��ب��ل��دي��ة ب��ت��ح��ري��ر م��ح��اض��ر ض��ب��ط بحق
املخالفني» ،مشيرًا إلى عجزه مثل غيره من
فاعليات البلدة عن مطالبة البلدية باتخاذ
مفضال صدور األوامر من
تلك اإلجراءات،
ً
السلطات العليا «تجنبًا ل��ل��ح��زازات داخ��ل
البلدة».
م��وق��ف ال��ن��ق��ي��ب ح���وا ل��ي��س م��س��ت��غ َ��رب��ًا في
م��ع��ظ��م ال���ب���ل���دات ال���ع���ك���اري���ة ،ح��ي��ث تتحكم
ال���ت���وازن���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ف��ي ت��رك��ي��ب��ة امل��ج��ال��س
ال��ب��ل��دي��ة ،م��م��ا ي��ع��ط��ل ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ات��خ��اذ
إج�����������راءات زج����ري����ة ب���ح���ق امل����واط����ن��ي�ن ول���و
كانت في سبيل حمايتهم .ه��ذا ما يؤكده
حسن أب��و عمشة ،عضو املجلس البلدي
ف���ي ب��ل��دة ك��ف��رت��ون ،ال��ت��ي ت��ش��ه��د ان��ت��ش��ارًا
كثيفًا ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة ،وخصوصًا مع
ع���ودة ال��ن��ازح�ين ف��ي ف��ص��ل ال��ص��ي��ف ،لكن

ّ
أب��و عمشة ي��رى أن «م��ن الصعوبة بمكان
ف����رض م��ع��اي��ي��ر م���وح���دة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع
املخالفات ،ألنه يتعذر على عدد كبير من
األهالي ،بسبب سوء أوضاعهم املعيشية،
االل���ت���زام ب��ال��ض��واب��ط ال��ق��ان��ون��ي��ة ،وب��ش��روط
السالمة» .وف��ي ه��ذا السياق ،أش��ار تجمع
الشباب للتوعية االجتماعية (ال��ي��ازا) في
ت���ق���ري���ره ل���ع���ام  2010إل����ى أن ع����دد قتلى
ح���وادث ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة بلغ  102قتيل
ف���ي ال���ع���ام امل��ن��ص��رم وح�����ده ،ل��ك��ن ال��ت��ق��ري��ر
ل��م يتطرق إل��ى «خصوصية» ك��ل منطقة،
وخصوصًا في عكار ،حيث تزداد الحاجة
إل���ى اس��ت��خ��دام ال����دراج����ات ال��ن��اري��ة بسبب
رداءة أح��وال الطرقات من جهة ،وصعوبة
تنفيذ القوانني املرعية اإلجراء بالنسبة إلى
استخدام ال��دراج��ات النارية بسبب ارتفاع
معدالت الفقر.
واألمر نفسه ينطبق على مجمل املخالفات
ف����ي م����ج����ال ال���س���ي���ر .ف����ي ع����ك����ار ،ت��ص��ول
وتجول السيارات العاملة على املازوت من
دون إج���راءات جدية ملكافحتها .ويتحدث
امل���واط���ن���ون ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ع���ن «ت����واط����ؤ بني
القوى األمنية والسائقني» .أما «تحليالت»
امل��واط��ن�ين ،فجلها يصب ف��ي ات��ج��اه اتهام
«تيار املستقبل ون��واب��ه السبعة في عكار
بالتقاعس ع��ن ممارسة مسؤوليتهم في
معالجة ش���ؤون ع��ك��ار اإلن��م��ائ��ي��ة» ،تاركني
ال��ح��م��ل ال��ث��ق��ي��ل ع��ل��ى ك���اه���ل «م��ؤس��س��ات
املجتمع املدني وحدها».

وهذا منصوص عليه في اقتراح سابق
ل�ل��وزي��ر ب� ��ارود ،م��وج��ود اآلن ف��ي أدراج
مجلس الوزراء.
«األخ � � �ب� � ��ار» ات �ص �ل ��ت ب ��ال ��وزي ��ر م � ��روان
ش ��رب ��ل ،ون �ق �ل��ت إل �ي��ه ب �ع��ض ال �ش �ك��اوى
ال� � ��واردة إل �ي �ه��ا م��ن س��ائ �ق��ي ال ��دراج ��ات،
ب�غ�ي��ة ال ��وق ��وف ع �ل��ى رأي � ��ه ،ف ��أش ��ار ال��ى
أن ال ��وزارة ف��ي ص��دد ال �ب��دء ،خ�لال أي��ام،
ب�ح�م�ل��ة أم�ن�ي��ة ش��ام�ل��ة ل�ق�م��ع م�خ��ال�ف��ات
الدراجات ،وهي «ربما ستظلم أشخاصًا
أوادم يلتزمون القانون ،لكن ال بد منها
ل �ح��ل امل�ش�ك�ل��ة امل �ت �ف��اق �م��ة ،ألن أص �ح��اب
الدراجات هم أكثر املتسببني في حوادث
إضافة إلى عمليات النشل التي
السير،
ً
يمارسونها في وضح النهار».
ي �ش� ّ�دد ال��وزي��ر ع�ل��ى إي �ص��ال رس��ال��ة ال��ى
أص� �ح ��اب ال � ��دراج � ��ات ،ع �ب��ر «األخ � �ب� ��ار»،
مفادها «أنني أحبهم ،شرط أن يلتزموا
ب��ال �ق��ان��ون ،وأن ي�ب�ت�ع��دوا ع��ن ال��رع��ون��ة
وق �ل��ة األخ �ل�اق ع�ل��ى ال �ط��رق��ات» .ويلفت
الى أن الوزارة في صدد جمع ملفات عن
ك��ل سائقي ال��دراج��ات« ،فمن ك��ان منهم
وضعه قانوني وال سوابق بحقه ،فإني
ّ
يتعرض له أح��د من القوى
أؤك��د أن��ه لن
األمنية».
ال��ى ذل��ك ،وإزاء حملة «ق�م��ع» مخالفات
الدراجات التي باشرتها القوى األمنية
�اح��ظ أن ظ��اه��رة «ب�ه�ل��وان�ي��ي
أخ �ي �رًا ،ي�ل َ
اللعب مع املوت» التي أثارتها «األخبار»
قبل نحو  8أشهر ما زال��ت على حالها،
إذ ل��م ت�ت�خ��ذ ش��رط��ة ال�س�ي��ر امل�ع�ن�ي��ة أي
إج� � � ��راء مل �ن �ع �ه��ا .ف� �م ��ع ك� ��ل ل �ي �ل��ة س �ب��ت،
ّ
الشبان على دراجاتهم
يحتشد عدد من
الكبيرة عند أوت��وس�ت��راد خلدة ،وكذلك
ع�ن��د ط��ري��ق امل �ط��ار ال �ج��دي��د ،ل�ي�م��ارس��وا
ح ��رك ��ات «ب �ه �ل��وان �ي��ة» ُت �ع � ّ�رض �ه ��م ،ك�م��ا
السالمة العامة ،للخطر الشديد .آنذاك،
وع� � ��د م � �س� ��ؤول أم � �ن ��ي ب �م �ع��ال �ج��ة ه ��ذه
الظاهرة من خالل تخصيص عديد كاف
ل�ه��ا ،وه��و م��ا ل��م ي�ح�ص��ل .وف��ي السياق
ذات��ه ،يشير م�س��ؤول أمني س��اب��ق ،عمل
س�ن��وات ف��ي ش��رط��ة ال�س�ي��ر ،إل��ى أن هذه
ال �ظ��اه��رة ال ت�ح�ت��اج م��ن ال �ق��وى األم�ن�ي��ة
إال إل��ى ق��رار ج��دي بمعالجتها ،بحيث
ُت��رس��ل إل��ى ه�ن��اك دوري ��ة م��ن املعلومات
أو االستقصاء ،بثياب مدنية ،لتحديد
أس� � �م � ��اء راك� � �ب � ��ي ال� � � ��دراج� � � ��ات ،وم� � ��ن ث��م
اس�ت��دع��ائ�ه��م ل�ت�ح��ذي��ره��م .وف ��ي مرحلة
ُ
وت �ح �ج��ز
الح � �ق ��ة ي� �س� �ت � َّ�دع ��ى امل� �خ ��ال ��ف ُ
وت �ح��رر بحقه مخالفة «ت��ؤمل��ه»
دراج�ت��ه ُ
وتكون كفيلة بزجره ،ألن عددًا من هؤالء
ّ
يتعرض
ماتوا سابقًا وما زال بعضهم
عما
فضال
إلصابات خطرة باستمرار،
ً ّ
يسببونه للسيارات املارة من ذعر يؤدي
في بعض األحيان إلى حوادث.
ُي�ش��ار إل��ى أن ق��ان��ون السير ل��م يتضمن
أي إشارة إلى الحركات البهلوانية على
الدراجات النارية ،ربما ألنه عندما أ ّ
قر
ُ
ف ��ي س�ت�ي�ن�ي��ات ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي ل ��م يكن
ه �ن��اك م �م��ارس��ات م��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل ،غير
أن القوى األمنية تقمع هذه املمارسات
تحت عنوان «تعريض السالمة العامة
ل �ل �خ �ط��ر»ُ .
وي� �ع � ّ�رف ال �ق��ان��ون ال ��دراج ��ات
النارية بأنها «ك��ل مركبة ذات عجلتني
أو ث�لاث عجالت مجهزة بمحرك ن��اري،
وال ي��زي��د وزن�ه��ا ف��ارغ��ة على  400كيلو
غ ��رام ،وك��ذل��ك ك��ل مركبة م��ن ه��ذا النوع
ذات أربعة دواليب مصنوعة خصيصًا
ليسوقها أصحاب العاهات الجسدية».

العثور على جثة في صريفا
ُعثر على الشاب حسن محمد املوسوي ( 24عامًا) جثة هامدة
في بلدة صريفا الجنوبية ،أمس ،بعدما كان قد اختفى منذ
الثالثاء املاضي ،حيث شوهد آخر مرة يترك محله التجاري عند
مثلث بلدات أرزون ـ ـ ـ شحور ـ ـ ـ صريفا ،ليستقل دراجته النارية
باتجاه بلدة صريفا .إثر العثور على الجثة ،حضرت القوى
األمنية واألدلة الجنائية وباشرت تحقيقها ،وذلك في حي الخلة
بالقرب من جبانة البلدة.

إطالق نار ابتهاجي بإطاللة الحريري
فور بدء ُاملقابلة التلفزيونية التي بثت الثالثاء
املاضي ،أطلقت أعيرة نارية من مسدسات
وأسلحة حربية في الهواء ابتهاجًا في منطقة
ُالطريق الجديدة .وبحسب بالغ أمني رسمي،
أطلقت أيضًا مفرقعات نارية مختلفة ،من دون
أن يصاب أحد بأذى.

وفد فرنسي في قصر عدل زحلة
زار وفد من السفارة الفرنسية في بيروت قصر العدل في زحلة،
أمس ،واجتمع إلى النائب األول القاضي فريد كالس ،حيث جرى
البحث في موضوع الفرنسيني اللذين قضيا في حادث سير على
طريق الفيضة بني زحلة وبر الياس.

ّ
رئيس محاكم الشمال لإلسراع في بت الدعاوى
تفقد الرئيس األول ملحاكم الشمال القاضي رضا رعد ،يرافقه
نقيب محامي الشمال بسام داية ،أمس ،محكمة بشري في
سياق الجوالت التفقدية التي يقوم بها على املحاكم في األقضية
الشمالية .وكان في استقباله رئيس محكمة بشري القاضي جان
طنوس وممثلون عن نقابة املحامني في القضاء ،واطلع على سير
العمل في املحكمة وحاجاتها ،إضافة إلى أوضاع املبنى والقاعة
املخصصة للمحاكمات والغرف التابعة للمحكمة واملستودعات
وغرف امللفات.
وأعطى الرئيس األول توجيهاته بضرورة اإلسراع في بت الدعاوى
واألحكام واالهتمام باملبنى وقاعة املحكمة لجهة حسن سير العمل.

تحويل طريق الحازمية بسبب انهيار حائط
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،أمس ،أنه ُ
سي َ
عمد
إلى قطع السير القادم من جسر الباشا نحو الحازمية (الطريق
الداخلية) قبل مبنى دار الصياد بـ  20مترًا ،وتحويله إلى جادة
الرئيس إميل لحود ،وجعل الطريق املمتدة من املفرق بعد املدرسة
(الطريق الداخلية ـ ـ ـ الحازمية) مخصصة للسير باتجاه
الحربية ً ً
واحد نزوال بدال من اتجاهني ،بسبب انهيار حائط بمسافة
عشرين مترًا وعرض ثالثة أمتار ،في محلة الصياد ـ ـ ـ بيروت
مقابل «أوجيرو».

مهنئون لألمني العام التحاد املحامني العرب
تلقى املحامي عمر زين ،أمس ،سلسلة اتصاالت تهنئة من
ّ
الجميل وإميل لحود،
الرؤساء نبيه بري ،نجيب ميقاتي ،أمني
ووزراء ونواب حاليني وسابقني وشخصيات سياسية وقضائية
وحزبية ودبلوماسية عربية وأجنبية ،ملناسبة انتخابه أمينًا عامًا
التحاد املحامني العرب .وتستقبل نقابة املحامني املهنئني من
الزمالء املحامني واألصدقاء في مبنى بيت املحامي ،عند العاشرة
من قبل ظهر األربعاء املقبل وحتى الثانية عشرة.

