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أمن الناس

ارتياح بقاعي بعد تنشيط األجهزة األمنية
ُس ّجل ارتياح واسع في البقاع بعد
تكثيف األجهزة األمنية نشاطها في
اآلونة األخيرة ،ما انعكس تراجعًا كبيرًا
في عمليات السلب والسرقة التي ّ
سجلت
أرقامًا غير مسبوقة في األشهر الثالثة
املاضية
رامح حمية
ع� �ل ��ى م� � ��دى األس � �ب� ��وع �ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن،
ج � � �ه� � ��دت األج � � � �ه� � � ��زة األم � � �ن � � �ي � ��ة ع �ل��ى
اخ�ت�لاف�ه��ا ،ف��ي ال�ق�ي��ام بعمليات ده��م
واس �ع��ة ف��ي ع��دد م��ن ال �ق��رى وال�ب�ل��دات
البقاعية ،أدت غالبيتها إل��ى توقيف
ع�ش��رات املطلوبني للقضاء واملشتبه
بهم في عمليات سلب وسرقة واتجار
ب� ��امل � �خ� ��درات ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ض�ب��ط
سيارات مسروقة وأسلحة ومخدرات.
حراك األجهزة األمنية وعمليات الدهم
والتوقيف انعكست انخفاضًا الفتًا في
معدل الحوادث األمنية التي شهدتها
املنطقة خالل األشهر الثالثة املاضية.
ف� �ف ��ي وق � � ��ت ت� �خ �ط ��ت ف� �ي ��ه ال� �س ��رق ��ات
وع�م�ل�ي��ات ال�س�ل��ب وال�خ�ط��ف أك�ث��ر من
م� �ئ ��ة ،ب �ح �س��ب إح �ص ��ائ �ي ��ة ت �ق��ري �ب �ي��ة

بورتريه

مل �س��ؤول أم �ن��ي ف��ي ال �ب �ق��اع ،ت��راج�ع��ت
ه��ذه العمليات إل��ى الصفر ف��ي األي��ام
األخيرة ،عازيًا السبب إلى «توقيفات
مهمة ح�ص�ل��ت» ،وخ�ص��وص��ًا توقيف
ع�ص��اب��ة س�ل��ب ال �س �ي��ارات امل��ؤل �ف��ة من
ام ��رأت �ي�ن ورج� � ��ل ،ك ��ان ��وا ي�س�ت�ق��دم��ون
س � �ي� ��ارات أج� � ��رة إل � ��ى ال� �ب� �ق ��اع ب�ق�ص��د
سلبها بواسطة أشخاص آخرين.
نقطة التحول بني االرتفاع الكبير في
معدل الحوادث األمنية ،وحراك القوى
األم �ن �ي��ة ب � ��رزت ب �ع��د ح��ال��ة االس �ت �ي��اء
ال� �ع ��ارم ��ة م ��ن األه� ��ال� ��ي وال� �ت� �ج ��ار ف��ي
مدينة بعلبك وال�ق��رى ضمن القضاء،
والصرخة التي أطلقوها لدفع القوى

معدل الحوادث
األمنية التي شهدتها
المنطقة تراجعت في
األيام األخيرة إلى الصفر

األم�ن�ي��ة إل��ى ال �ت �ح��رك ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ع �م �ل �ي��ة خ �ط��ف ع �ض��و م �ج �ل��س إدارة
معمل «ليبان ليه» أحمد زيدان ،حيث
تحركت القوى األمنية بسرعة كبيرة،
لتتوالى من بعدها فصول اإلنجازات
امل �ت �م �ث �ل��ة ب �ت��وق �ي �ف��ات ب��ال �ج �م �ل��ة .فقد
تمكنت دوري ��ة م��ن م �ف��رزة استقصاء
ال �ب �ق��اع م �ن��ذ أي� ��ام م��ن ت��وق �ي��ف بعض
امل�ط�ل��وب�ين ف��ي ب�ل��دة ب��ري�ت��ال ،بجرائم
م � �خ � ��درات وس� ��رق� ��ة وش� �ي� �ك ��ات ب� ��دون
رص �ي��د .وع ��رف م��ن امل��وق��وف�ين ك��ل من
املدعو ر.ص .و ن.ح 19( .عامًا ـــــ سوري
الجنسية) وع .ط 32( .ع��ام��ًا) وع .ب.
( 53عامًا) ،وقد أحيل املوقوفون على
الجهات األمنية والقضائية املختصة.
وفي بلدة حوش الرافقة أوقف املدعو
ع .ي .ل�لاش �ت �ب��اه ف ��ي ق �ي��ام��ه ب��أع�م��ال
سرقة ،باإلضافة إلى املدعو غ .ج .في
ب �ل��دة ب�ي��ت ش��ام��ا وامل �ط �ل��وب بموجب
أرب��ع م��ذك��رات توقيف ب�ج��رم شيكات
من دون رصيد.
وتمكنت إح��دى دوري ��ات األم��ن العام
م ��ن ت��وق �ي��ف امل ��دع ��و ع .ز .م ��ن ب �ل��دة
حدث بعلبك واملطلوب بموجب بالغ
ب �ح��ث وت � �ح� � ٍّ�ر .وف� ��ي ال �س �ي ��اق ن�ف�س��ه،
ع�ل��ى أث ��ر إق� ��دام ث�لاث��ة أش �خ��اص على
سرقة سيارة من ن��وع هوندا بريلود
م � ��ن ب � �ل� ��دة ال� � �ك � ��رك ،الح � �ق� ��ت ق� � ��وة م��ن

أثناء تفتيش احدى السيارات (أرشيف)
استخبارات الجيش السارقني ،ولدى
وص��ول �ه��م إل ��ى ب �ل��دة ال�ش�ح�ي�م�ي��ة في
س �ه��ل ب �ل��دة ب��دن��اي��ل ،ح �ص��ل اش�ت�ب��اك
بني القوة والسارقني ،تمكنت بعدها
من توقيفهم ،وعرف منهم شخص من
آل إ .وآخ��ر م��ن ع��ائ�ل��ة أ .ح .وبموجب
التحقيقات األولية تبني أنهم يؤلفون
ع�ص��اب��ة س�ل��ب أم� ��وال وه��وات��ف ب�ق��وة
السالح في البقاع األوسط .وفي بلدة
ال �ح �م��ودي��ة ده �م��ت ق� ��وة م ��ن ال�ج�ي��ش
منزلني لكل من املدعو ع .إ .واملدعوة
ُز .إ .وفيما ل��م تتمكن م��ن توقيفهما،
أوق� ��ف ع ��دد م��ن األش �خ ��اص ،وه ��م من
م �ن��اط��ق ل�ب�ن��ان�ي��ة ع� ��دة غ �ي��ر ب�ق��اع�ي��ة،

رج � ��ح م� �ص ��در أم� �ن ��ي أن ي �ك ��ون ��وا م��ن
متعاطي املخدرات.
التوقيفات امل��ذك��ورة غيض من فيض
ال�ع�م�ل�ي��ات األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ح�ص�ل��ت في
ع��دد م��ن ال�ق��رى البقاعية ،األم��ر ال��ذي
خلق «حالة من االرتياح واالطمئنان
ل� � � ��دى أه� � ��ال� � ��ي امل � �ن � �ط � �ق ��ة وأص� � �ح � ��اب
املؤسسات التجارية» ،بحسب ما أكد
م�ح�م��د ال �ج �م��ال ع�ض��و ج�م�ع�ي��ة ت�ج��ار
ب�ع�ل�ب��ك ،ال� ��ذي ل �ف��ت إل ��ى أن التنسيق
بني القوى األمنية وحملة التوقيفات
م��ن قبل ك��ل األج �ه��زة ،أث�م��رت تقليص
ع �م �ل �ي��ات ال �س �ل��ب وال� �س ��رق ��ة ،وع� ��ودة
الحياة واالطمئنان إلى املدينة.

أعدها محمد نزال

عصام سعيد

«صنديد» السجن قضى محكوميته و«حبة مسك»
لوال جمعية خيرية ومحامية متطوعة ،ألمكن عصام سعيد ،الذي أدين في جريمتني ارتكبتا في أثناء
توقيفه ،أن يبقى خلف القضبان مدى الحياة 26 .عامًا قضاها هذا الالجئ الفلسطيني في السجن ،منها  11عامًا
«زيادة» بسبب إغفال معاملة إدارية بسيطة

لم يحصر القانون مهمة
ّ
التقدم بإجراء إدغام األحكام
باملحامني ،إذ يمكن أيًا من
أقرباء أو أصدقاء املحكوم
عليهم القيام بذلك ،لكن جرى
العرف بأن يتولى املحامون
هذه املهمة ،نظرًا إلى
خبرتهم التي تسهل عليهم
الغوص في دهاليز العدليات.
طبعًا ،إجراء اإلدغام ،مجاني
(باستثناء بعض الرسوم) .لكن
حتى يستطيع أي كان إتمام
معاملته في العدليات ،بال
مماطلة ،ال بد له من «وضع» 20
أو  30ألف ليرة في جيب كل
موظف قضائي تمر املعاملة
عبره ،لتسير األمور بسالسة.
هكذا هو العرف في إنجاز
املعامالت في قصور العدل.
وهذا ما واجهه من ساعدوا
عصام سعيد في إجراء اإلدغام
قبل خروجه من السجن.

«ال ال م� � ��ا ب� � � ��دي ص� � � � � � ��ورة» .ي ��رف ��ض
الفلسطيني ع�ص��ام سعيد أن نلتقط
صورة له .الكاميرا واحدة من األشياء،
ال�ك�ث�ي��رة ج� �دًا ،ال �ت��ي ي�خ��اف�ه��ا .يرفض
ت� �ص ��دي ��ق أن أح � � � �دًا م � ��ا س �ي �س ��اع ��ده،
ألن��ه «م��ا ح��دا ل�ح��دا» .عبثًا ت��ذه��ب كل
م�ح��اوالت إق�ن��اع��ه .م��ا رأي��ك ف��ي عرض
قضيتك ع�ل��ى ال��دول��ة؟ «ال .ال��دول��ة ما
بتعمل شي .ما حدا بيعمل شي» .ملاذا
تجرب األمر؟ «كيف ّبدي ّ
ال ّ
جرب وأنا
ش��اي��ف ،وأن �ت��م ش��اي �ف�ين ،إن ��و م��ا ح��دا
بيعمل شي لحدا».
 26ع � ��ام � ��ًا ق � �ض� ��اه� ��ا ع � � �ص � ��ام خ �ل��ف
القضبان ،منها  11عامًا «بال طعمة»
مل �ج��رد أن م ��ن ُي �ل �ق��ى ف ��ي ال �س �ج��ن في
ل �ب �ن��ان ي �ص �ب��ح ن �س �ي��ًا م �ن �س �ي��ًا .د ّخ��ل
ع � �ص� ��ام ،أو «ال� �ص� �ن ��دي ��د» ك �م ��ا ل��ق �ب��ه
زمالؤه من نزالء رومية ،السجن يافعًا
ً
وخ ��رج م�ن��ه ك �ه�لا .ل��م ي�ج��د ع�ل��ى ب��اب
ّ
ال�س�ج��ن أي ج�ه��ة ت�ن�ت�ظ��ره أو ت �م��د له
يد العون ،أو حتى توصله إلى منزله
الذي نسي الطريق إليه .بالنسبة إلى
ع�ص��ام وأم �ث��ال��ه ،وف��ي ل�ب�ن��ان ح�ي��ث ال
إع� ��ادة ت��أه�ي��ل ودم ��ج ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،ال
يعني ال�خ��روج م��ن روم�ي��ة إال خروجًا
إل ��ى ال �س �ج��ن ال �ك �ب �ي��ر .ق�ض�ي��ة ع �ص��ام،
بـ«بساطة» ،هي أنه قضى محكوميته
ف��ي السجن م��ع «ح� ّ�ب��ة م�س��ك» .و«حبة
املسك» ه��ذه هي  11عامًا من السجن!
ك��ان ف��ي إم�ك��ان ال��رج��ل م�غ��ادرة رومية
قبل  11عامًا ل��و أن أح �دًا م��ا أج��رى له
معاملة إدارية بسيطة ،هي عبارة عن
إج � ��راء ق �ض��ائ��ي س �ه��ل ي��دع��ى «إدغ� ��ام
ّ
األحكام» .هو ،إذًا« ،خطأ» كلفه قضاء
أك�ث��ر م��ن ع�ق��د م� ّ�ن ال��زم��ن ف��ي السجن،
وك ��ان ي�م�ك��ن ت�ج��ن�ب��ه ل��و أن امل�ع�ن�ي�ين،
من قضاة وسواهم ،يزورون السجون
ب ��اس �ت �م ��رار (ك� �م ��ا ي� �ف ��رض ال� �ق ��ان ��ون)
ليتفقدوا ش��ؤون أولئك الذين حكموا
عليهم بالعيش في الزنازين.
الغريب في قضية الالجئ الفلسطيني،
أن الدولة اللبنانية في عز أيام الحرب
األه �ل �ي��ة واخ� �ت�ل�اط ال �ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل،
كانت «صاحية» العتقاله ع��ام .1985

