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أخبار القضاء واألمن

متابعة

الجئون عراقيون:
ال نشعر أننا بشر في لبنان
لبنان ليس بلد لجوء ،عبارة
ّ
يرددها مسؤولون وسياسيون.
ولكن ما الذي يمنع من معاملة
الالجئني وفقًا ملعايير حقوق
اإلنسان؟ سؤال أطلقته
منظمة العفو الدولية ،في
ظل شهادات مأساوية لالجئني
محمد نزال
«ال نريد أن نكون عالة على أح��د .نعيش
اليوم كالغجر ،وصرنا كأننا نستعطي.
ّ
وف� � � � � ��روا ل� �ن ��ا أي ف� ��رص� ��ة ع� �م ��ل لنعيش
بكرامتنا ،ال نريد أكثر من ذل��ك» ...كلمات
ق��ال�ت�ه��ا ال�لاج�ئ��ة ال�ع��راق�ي��ة ع�ل�ي��اء الكاظم
أمس ،ملناسبة إطالق تقرير منظمة العفو
الدولية بشأن أوضاع املدنيني العراقيني.
عيني علياء وهي تتحدث عن
غالب الدمع ُ
طفلها ال��ذي خطف في حي الخضراء في
بذبحه من
العراق ،قبل أن يصلها تهديد ُ
قبل «ميليشيات االبتزاز» ما لم تدفع لهم
فدية قدرها  100ألف دوالر.
أل �ق��ت ال �س �ي��دة ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ة ه ��ذه الشهادة
عن تجربتها في مركز «مؤسسة عامل»،
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ع�ي�ن ال ��رم ��ان ��ة ،ح �ي��ث شعرت
«ب �ب �ع��ض األم� � � ��ان» .ش � �ه ��ادات أخ � ��رى عن
ع ��ذاب ��ات ال�لاج �ئ�ين ال �ع��راق �ي�ين أل�ق�ي��ت في
الحفل ،في حضور رئيس املؤسسة كامل
م �ه �ن��ا وم ��دي ��ر امل �ك �ت��ب اإلق �ل �ي �م��ي ملنظمة
العفو الدولية أحمد كرعود.
حسني الخالدي ،الجئ عراقي في الثالثني
م��ن ع �م��ره ،أب�ك��ى ال�ح��اض��ري��ن أث �ن��اء إلقاء
ش �ه��ادت��ه ،دون أن ت��دم��ع ع �ي �ن��اه« ،ربما
بسبب ال �ي��أس ،ورب �م��ا ألن ال�ق�ل��ب م��ا عاد
ّ
يتسع لألحزان».
�زت القوات األميركية العراق ع��ام 2003
غ� ّ
ف�ح��ل ال �خ��راب ف��ي أرض ال��راف��دي��ن .صمد
ّ
حسني م��دة ع��ام ك��ام��ل ،قبل أن ي�ف� ّ�ر تحت
وط��أة الحديد وال�ن��ار إل��ى لبنان .بقي في
ب�ل�اد ً األرز ح�ت��ى ع��ام  2008دون أن يجد
ع�م� ّلا ،ف�ق��رر ال �ع��ودة إل��ى «ج�ح�ي��م» بالده.
ُ«فضلت العودة إلى املكان الذي يمكن أن
أقتل فيه على البقاء في بلد لم أشعر فيه
أني من البشر» ،يقول حسني والدمع ُيكابر
ف��ي عينيه .ل��م ي�ك��ن ق ��رار ال �ش��اب العراقي
ان�ف�ع��ال�ي��ًا ،ف�ق��د ات�خ��ذه ب�ع��د  4س�ن��وات من
م�ح��اول��ة ال�ح�ص��ول على ل�ج��وء ،ول�ك��ن من
دون ف��ائ��دة ،ألن لبنان «ليس ًبلد لجوء»
ك�م��ا ي �ق��ول امل �س��ؤول��ون ،ف �ض�لا ع��ن «عدم
باالستقرار في لبنان».
شعوري
ً
فتح حسني محال تجاريًا في بغداد ،ولكن
م ��ا ه ��ي إال أي� ��ام ح �ت��ى ت �ع � ّ�رض للتهديد

ً
ب��ال�خ�ط��ف .وف �ع�لا ،خطفه مسلحون قبل
أن يطلبوا من والده دفع فدية لقاء إطالق
ظنوا أني كنت مغتربًا،
سراحه« .األغبياء ُ
ّ
وأني آت من خارج القطر ،ما يعني أني بت
ثريًا ،ولكنهم لم يعرفوا أني عائد من بلد
�وت فيه م��ن ال �ج� ّ�وع» .بعد إطالق
ك��دت أم� ّ
يسهم في
سراحه ،فكر في الزواج لعل ذلك ً
استقراره النفسي« .ت��زوج��ت فعال ،ولكن
م��ا إن م�ض��ى ش �ه��ران ع�ل��ى زواج� ��ي حتى
اس �ت �ش �ه��دت زوج� �ت ��ي ف ��ي ان �ف �ج��ار عبوة
ناسفة ف��ي أح��د األس ��واق ،وبعدها حاول
املجرمون االستيالء على محلي ،إال أني
تمكنت من منعهم من ذل��ك .ولكن ما هي
إال أيام ،حتى رأيتهم يحرقون محلي .هذه
هي حكايتي .فبعد أن عاهدت نفسي على
أال أع ��ود إل��ى ل�ب�ن��ان ،ه��ا ق��د ع��دت مرغمًا
واليأس يأكلني».
قبل أن يلقي عدد من الالجئني العراقيني
شهاداتهم ،ألقى رئيس مؤسسة «عامل»
ك��ام��ل مهنا ك�ل�م��ة ،ط��ال��ب فيها الحكومة
اللبنانية بتسوية أوض��اع الالجئني غير
الشرعيني من خالل منحهم إقامات ،كي «ال
يكون القلق من التوقيف والسجن قوتهم
ال �ي��وم��ي» .وط��ال��ب م�ه�ن��ا ب��اس��م منظمات
املجتمع املدني الحكومة «بالتعاطي مع

منظمة العفو :العرف
يقضي بحماية الالجئ
وال يجوز ترحيله قسرًا
ال�لاج �ئ�ين ك��أن��اس ح�ق�ي�ق�ي�ين ،ال كظاهرة
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،وال ك � �ع ��بء اق � �ت � �ص� ��ادي أو
ك �م��وض��وع إع�ل�ام ��ي أو س �ي��اس��ي ،وهذا
م� ��ا ت �ن ��ص ع �ل �ي��ه امل � � ��ادة  14م� ��ن اإلعالن
ال � ّع��امل��ي ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،ال �ت��ي تصون
ح��ق اللجوء» .أم��ا مدير املكتب اإلقليمي
ملنظمة ّالعفو الدولية أحمد كرعود ،الذي
ت�ل�ا م �ل��خ��ص ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي الصادر
ب� �ع� �ن ��وان «امل ��دن � �ي �ي�ن ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن عرضة
ل �ل �ه �ج �م��ات» ،ف �ق��د أش� ��ار إًل ��ى أن السلطة
ّ
اللبنانية قدمت أخيرًا حال مؤقتًا ملشكلة
الالجئني« ،ومع أن هذا أمر جيد ،لكن من
امل�ع�ي��ب س�ج��ن ه ��ؤالء ،ألن ه��ذا ال يتوافق
مع معايير حقوق اإلنسان ،بل وحتى مع
االلتزامات الدولية التي أق� ّ�ر بها لبنان».
وأض��اف كرعود «هناك عرف دول��ي يقول
إن��ه إذا لجأ إل��ى بلدك شخص م��ا ،فيجب
أن تحميه ،وال يمكنك أن ّ
ترحله قسرًا إلى
بلده حيث تكون حياته في خطر».

مخافر

توقيف بالل دقماق بعد رفع ريفي الغطاء عنه
علمت «األخبار» أن القوى األمنية أوقفت
امل��واط��ن امل �ع��روف ب��ال�ش�ي��خ ب�ل�ال دقماق،
يوم السبت املاضي في منطقة طرابلس،
وذل��ك بعدما تعرض بالضرب للمواطن
معتصم إ .ق�ب��ل أن يخطفه وي�ض�ع��ه في
ص�ن��دوق ال�س�ي��ارة وي��وص�ل��ه إل��ى املخفر.
ق ��ال دق� �م ��اق ل��رئ �ي��س امل �خ �ف��ر إن ��ه «يجب
ع�ل�ي��ك ت��وق �ي��ف ال �ح �س��ام��ي ال� ��ذي جئتكم
به» ،فسأله رئيس املخفر ومن تكون أنت؟
ّ
وب��أي صفة تتحدث؟ فأجاب «أن��ا الشيخ
ب �ل�ال دق� �م ��اق وم� ��ن ط� ��رف ال� �ل ��واء أشرف
ريفي».
اس� �ت� �غ ��رب رئ� �ي ��س امل� �خ� �ف ��ر ه � ��ذا الكالم،
ف��ات �ص��ل ب��ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ال �ق��اض��ي عمر
ح� �م ��زة ،وس ��أل ��ه ع � ّ�م ��ا ي �ج��ب ع �ل �ي��ه فعله
بحسب القانون ،فاتصل األخير باللواء
أشرف ريفي وسأله عن األم��ر .نفى ريفي
ّ
أي عالقة له بدقماق ،رافعًا عنه أي غطاء

ّ
يمكن أن يدعيه.
هكذا ،أمر رئيس املخفر بتوقيف دقماق،
ّ
التعرض
بعدما أصبح مدعى عليه بتهمة
وخطفه ،إضافة إلى حيازة سالح
ملواطن
ّ
فردي غير مرخص.
ينّ
تب للقوى األمنية بعد طلب «النشرة»
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ل��دق �م��اق ،أن ه �ن��اك أك �ث��ر من
فأوقوف
دع� � ��وى ق �ض��ائ �ي��ة ت �ت �ع �ل��ق ب � ��هُ ،
وب ��وش ��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ،ع �ل��ى أن تعقد
ال �ي��وم أول ��ى ج�ل�س��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي هذه
ال�ق�ض�ي��ة .اش �ت��رك م��ع دق �م��اق ف��ي عملية
الخطف ،سيف الدين الحسامي ،واألخير
م ��رش ��ح ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي��ة وصوره
منتشرة في منطقة الشمال ،وهو صاحب
امل�ب��ادرة إل��ى االنشقاق عن «جبهة العمل
اإلسالمي» ّوتأسيس «هيئة اإلنقاذ» في
الجبهة .تولت استخبارات الجيش مهمة
البحث عن الحسامي ،فوجدته وأوقفته

إلى جانب شريكه دقماق.
وع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» م ��ن أح� ��د املتابعني
ل �ه��ذه ال �ق �ض �ي��ة ،أن س �ب��ب خ �ط��ف دقماق
ل �ل �م��واط��ن م�ع�ت�ص��م ي �ع��ود إل ��ى خالفات
قضائية قديمة ،أثيرت مجددًا في اآلونة
ّ
األخ�ي��رة ،وتتعلق ه��ذه الخالفات بادعاء
معتصم ع�ل��ى دق �م��اق بتهمة «التحرش
بزوجته».
وك � � ��ان اس� � ��م ب �ل ��ال دق � �م � ��اق ق � ��د ذاع بني
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب �ع��د ع ��رض وس��ائ��ل اإلعالم
اتصالني هاتفيني مسجلني على هاتفه
ال�خ�ل��وي ،ي ��دور فيهما ح ��وار بينه وبني
اللواء أشرف ريفي ،وذلك صباح  20أيار
ع��ام  ،2007أي ف��ي اللحظة ال�ت��ي شهدت
فيها مداهمة القوى األمنية مجموعة من
«فتح اإلسالم» في طرابلس ،وتحديدًا في
شارع املئتني.
(األخبار)

ّ
نجار يعتذر عن جريمة كترمايا
«أق� � ّ�دم بصفتي الشخصية اع �ت��ذارًا إل��ى ال�ش�ع��ب امل �ص��ري والحكومة
املصرية عن ّ
رد الفعل الذي حدث في كترمايا» ،هذه كلمات وزير العدل
إبراهيم ّ
الخارجية املصري للشؤون
نجار خالل استقباله مساعد وزير
َ َ
القنصلية واملصريني في ال�خ��ارج محمد عبد الحكم ،بحضور سفير
جمهورية مصر العربية في لبنان أحمد فؤاد البديوي ،والقنصل املصري
ّ
كريم عبد الكريم .وقد رأى ّ
نجار في كلمته أن الجريمة «ما كانت لتحدث
ّ
ّ
ّ
الجماعي ،الذي ال
لوال الجريمة الشنعاء الفظيعة التي سببت رد الفعل
يمكن ّأي اعتذار أن ينساها أو يتناساها» .وذكر نجار أن «لبنان سيتابع
جدية وصالبة»ّ ،
املوضوع بكل ّ
مجددًا تقديم تعازيه القلبية والصادقة
ّ
لذوي العائلة التي كانت ضحية الجناية ّ
املروعة التي سبقت رد الفعل.
وقد أصدر املكتب اإلعالمي للوزارة بيانًا عن اللقاء.
ّ
رح��ب ال��وزي��ر ن�ج��ار إث��ر االج�ت�م��اع بمساعد وزي��ر ّالخارجية املصري،
موضحًا أن اللقاء تناول «تبادل معلومات وطلبات تتعلق برعايا لبنانيني
في مصر ،ورعايا مصريني في لبنان».
ّ
ّ
ُ
ما إذا كان االعتذار الذي قدمه يمثل الحكومة
سئل وزير العدل اللبناني َّ
ّ
اللبنانية ،فأجاب «أن��ه لم يكلف بذلك من جانب مجلس ال ��وزراء» ،لكنه
أبدى اعتقاده بـ«أن كل لبناني يشاركني في هذا االعتذار الذي ال يمكن
رد الفعل وال ّ
أن يغيب عنه ما سبق ّ
رد الفعل بحد ذات��ه» .وق��ال« :نحن
ً
نأسف فعال ملا حدث».
كذلك سئل ن� ّ�ج��ار عما إذا ك��ان ق��د ج��رى توقيف أح��د ،وخصوصًا أن
ّ
رئيس بلدية كترمايا ه� ّ�دد ب��أن البلدة لن تقبل تسليم أحد من أبنائها،
ّ
فأوضح وزير العدل «أن التحقيق في هذا
املوضوع يجري وفق مقتضيات العدالة،
وبعيدًا عن اإلع�لام كي ال نقع في املزيد
م��ن الفعل ّ
وردات ال�ف�ع��ل .وامل��وض��وع في
قبضة النيابة العامة التمييزية والجهات
القضائية .وقد ّأدت الصور التي شوهدت
إل��ى ال�ت��دق�ي��ق ف��ي ع�ش��رة أش �خ��اص على
األق ��ل ،علمًا أن��ه ع�ن��دم��ا ي�ك��ون ّ
رد الفعل
كبيرًا ال نستطيع أن نعلم م��ن ق��ام ّ
برد
الفعل بالتحديد».
من جهة أخرى ،نفى الوزير نجار أن يكون
ق��د ج ��رى ت��وق�ي��ف أح ��د ال �ض �ب��اط بتهمة
التقصير ،مع العلم أن «األخبار» كانت قد أشارت إلى هذه املعلومات ،التي
ّ
تؤكدها .وعن الخطأ بأخذ املشتبه فيه لتمثيل الجريمة في التوقيت الذي
جرى فيه ،أوضح الوزير نجار في املوضوع القانوني البحت «أن هناك
ّ
فرقًا بني تمثيل الجريمة واستكمال إفادة املتهم» .الفتًا إلى أن «تمثيل
الجريمة يفترض وج��ود ممثلني ع��ن القضاء م��ن نيابة عامة وقاضي
تحقيق .ولم يكن أخذ املجرم يومها في صدد تمثيل الجريمة ،بل على
سبيل الداللة الستكمال اإلفادة التي كان َاملتهم قد أدلى بها».
سيعاقبونّ ،أكد الوزير ّ
ّ
نجار «أن هذا
وعما إذا كان مرتكبو الجريمة الثانية
األمر يخضع الستقالل القضاء» ،مشيرًا إلى أن ما حصل في كترمايا
لم يكن من َ
شيم القضاء اللبناني ،وال من شيم الجماهير اللبنانية ،بل
نتج ّ
ّ
الجماعي الغاضب عن جريمة تتميز بالوحشية والفظاعة
رد الفعل
الشديدة ،وقد ذهبت ضحيته عائلة من أربعة أشخاص .لكن بالرغم من
ذلك كله ،كان ُيفترض أن تكون ّالدولة سيدة العقاب واملالحقة .ولذلك إذا
ينّ
بدورنا
حصل تقصير مع فإننا نؤكد ملصر والشعب املصري أننا
ّ
نشعر بالغضب ملا حصل»ّ .
وردًا على سؤال ّ
عما إذا كان قد ثبت باألدلة
ً
املصري ارتكب بالجريمة فعال ،أجاب وزير العدل إن «الجريمة
أن املواطن ً لاّ
ال تثبت فعال إ بصدور القرار النهائي املبرم».
بدوره ّ
رد مساعد وزير الخارجية املصري لشؤون املصريني في الخارج
على ما إذا كانت السفارة املصرية قد اتخذت صفة االدعاء الشخصي،
ّ
فقال« :نحن نثق ثقة كاملة بوزير العدل وبالقضاء اللبناني ،ونثق بأن
سيطبق في هذا الشأن»ّ .
ّ
وتقدم عبد َ
الحكم بخالص
القانون اللبناني
العزاء إلى أهالي الضحايا ّ األربع في الجريمة الشنيعة التي أدانتها مصر
بقوة ،وأضاف« :نحن نتطلع إلى تطبيق القانون اللبناني في شأن املشتبه
فيهم في ارتكاب الجريمة الثانية ،وتقديمهم للقضاء اللبناني ،وإحكام
ّ
وشدد عبد الحكم على أنه «من األهمية
حكم القانون في هذا الشأن».
بمكان احترام القانون والقضاء ،وعدم التسرع والسير وراء االنفعاالت
ال�ع��اط�ف�ي��ة ،ال�ت��ي ال ت ��ؤدي إل��ى نتيجة إي�ج��اب�ي��ة ،ول�ك��ن م��ن امل�ه��م انتظار
حكم القضاء اللبناني ومالحقة املشتبه فيهم»ّ .
وعما قيل عن حماية
ّ
استثنائية لسفارة ّلبنان في مصر ،أكد «أن هذه املعلومات عارية تمامًا
ّ
الصحة ،ولن يؤثر الحادث في العالقات اللبنانية املصرية الوثيقة
من
ّ
واملميزة» .ورأى عبد الحكم «أن اللبنانيني ً في مصر يقيمون في وطنهم
ّ
الثاني ،ونحن نعتز بلبنان حكومة وقيادة وشعبًا».

ّ
ّ
ّ
قرار ظني ضد مروج أدوية مهربة
أصدر أمس قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قرارًا ّ
ظنيًا
ّ
باملدعى عليه حسني س .ظ��ن فيه بمقتضى امل��ادت�ين  16و 92من
قانون الصيدلة ،إلقدامه في شباط املاضي على ترويج أدوية ّ
مهربة
ّ
وغير مرخص لها ،وأحاله أمام القاضي املنفرد الجزائي في بيروت
للمحاكمة.

