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حادث دير قانون النهر يتكرر؟
(أرشيف ــ حسن بحسون)

قضية

فلسطيني قتله موظف يونيفيل
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ّ
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ّ
ُ
اللبناني بعد ،وقيادته ال تمانع تسليمه ،فيما جهات قضائية تفضل
القضاء
إلى
سلم
ي
املوظف لم
ّ
التريث حتى استنفاد الوسائل «الحبية» لتسوية األمر
الناقورة ــ آمال خليل
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض �ي��ة وف� � ��اة أحمد
العلي ( 50عامًا) يلفت إلى معلومات
جديدة ،فقد ورد في تقرير الطبيب
الشرعي إث��ر معاينة جثة الضحية
ينّ
أنه تب وجود جرح بالغ في الرأس
على الجبني ،وكسر في األنف ،وجرح
في الوجه ،وخلع في مفصل الرقبة،
وك� �س ��ر ب ��ال ��غ ف ��ي ال� �س ��اق اليسرى،
ّ
متفرقة في األضالع .نجمت
وكسور
تلك اإلصابات عن االصطدام بجسم
ص�ل��ب ،و ّق��د ح��دث ن��زف ف��ي الصدر،
ح�ي��ث ت��رك��زت ال �ض��رب��ة ع�ل��ى الجهة
األمامية ،وتحديدًا في الجزء العلوي
من جسد العلي .يشير التقرير أيضًا
إل��ى أن ال��وف��اة حصلت ب�ين الساعة
الثالثة والرابعة من فجر يوم السبت
ال�ف��ائ��ت ،وب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه ،ف��إن الضحية

الئحة ضحايا األمم...
طويلة
ليست هذه املرة األولى التي يقضي فيها مدنيون في الجنوب
ضحية حادث سير أو صدم مع قوات اليونيفيل في منطقة
ع�م�ل�ه��ا ف��ي ج �ن��وب��ي ال �ل �ي �ط��ان��ي .ف �ق��د اج �ت��اح ص �ه��ري��ج تابع
للقوة البولندية سيارة مدنية في العديسة في تموز .2007
الحادث أدى إلى مصرع ماهر حمدان وزوجته وولديهما من
ميس الجبل ،وف� ّ�ج��ر حملة احتجاج كبيرة استدعت تدخل
القائد السابق الجنرال ك�لاودي��و غ��رازي��ان��و إلرض��اء األهالي
الغاضبني .الحوادث لم تنته كما أسبابها التي ّ
يردها كثيرون
الدوليني
إل��ى السرعة الفائقة ف��ي ال�ق�ي��ادة م��ن جانب الجنود ُ
آللياتهم الضخمة على ط��رق��ات البلدات الضيقة .فقد قتلت
سيدة من بلدة القليلة في اصطدام بني سيارتها وآلية تابعة
للوحدة اإليطالية .أم��ا الفرنسيون ،فقد ّ
سببوا مقتل جندي
في الجيش اللبناني من بلدة فرون إثر اجتياح دبابة لوكلير
لدراجته النارية على الطريق الرئيسية لبلدة برج قالويه .وفي
كانون الثاني الفائت ،أدى انزالق مدفع من على آلية عسكرية
ت��اب�ع��ة ل�ل��وح��دة ال�ف��رن�س�ي��ة ع�ل��ى س �ي��ارة م��دن�ي��ة ع�ل��ى الطريق
الرئيسية لبلدة دير قانون النهر الى مقتل سائقها على الفور.
إال ّأن ضحايا حوادث السير ّ
املروعة التي يتعرض لها جنود
اليونيفيل ليست مقتصرة على الجنوبيني .فقد سقط عدد
منهم في حوادث متفرقة ،كان آخرها ّمقتل جنديني فرنسيني
وجرح ثالثة إثر انقالب آلية كانت تقلهم قرب راشيا الفخار
في شهر تموز الفائت.

َ
ّ
توفي بسكتة قلبية متأثرًا بجراحه،
ب �ع ��دم ��ا ن � ��زف واس � �ت � �غ ��اث م� ��ن دون
نتيجة؛ وذل��ك اس�ت�ن��ادًا ال��ى اعتراف
ال �ف��اع��ل ب ��أن ال �ح��ادث��ة وق �ع��ت قرابة
الحادية عشرة من ليل الجمعة.
ال �س��اع��ات األرب � ��ع أو ال �خ �م��س التي
نزف فيها العلي وحيدًا كانت كافية
إلن � �ق� ��اذ ح� �ي ��ات ��ه ،ب �ح �س��ب الطبيب
ّ
تسبب
ال �ش��رع��ي «ألن ال �ح ��ادث ��ة ل ��م
نزفًا في ال��رأس بل في ّ الصدر ،فيما
األخرى ال تمثل خطرًا على
الضربات ّ
حياته» ،ل��و أن امل��وظ��ف رودول�ف��و ك.
ال �ح��ام��ل ال �ج �ن �س �ي��ة الغواتيمالية،
ّ
تحمل مسؤوليته ،ونقله ال��ى أقرب
م �س �ت �ش �ف��ى ي �ق��ع ع �ن��د م ��دخ ��ل صور
ال �ج �ن��وب��ي ،ع �ل��ى ُب �ع ��د كيلومترات
قليلة م��ن م�ك��ان ال �ح��ادث ،ال��ذي وقع
في منطقة االسكندرونة بني بلدتي
ال �ن��اق��ورة وامل �ن �ص��وري .إال أن قراره
متابعة طريقه الى منزله القائم في
صور سرق من العلي فرصة النجاة
وال �ع ��ودة ال ��ى ال �ح �ي��اة وال ��ى عائلته
الفقيرة ف��ي مخيم ال�ب��رج الشمالي،
ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ل �ه��ا ب��ال �ع �م��ل أج � �ي � �رًا في
أح��د بساتني امل��وز في املنطقة حيث
صدم.
إش��ارة الى أن رودولفو لم يجزم في
ال �ي ��وم ال �ت��ال��ي ل �ل �ح��ادث ب��أن��ه صدم
ك ��ائ� �ن ��ًا ب� �ش ��ري ��ًا ،ب� ��ل أش � � ��ار ال � ��ى أنه
«اص �ط��دم ب �ش��يء م ��ا» .إال أن القوى
األم�ن�ي��ة ال�ت��ي عاينت م�ك��ان الحادث
أش ��ارت ال��ى وج��ود ب�ط��اري��ة مضاءة
بحوزة الضحية ك��ان يحملها بيده
ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ي�ق�ط��ع ال� �ش ��ارع .وعليه،
ف ��إن ال�س��ائ��ق «ك ��ان ب��إم�ك��ان��ه ،ل��و أنه
ان�ت�ب��ه ل�ل�ض��وء واس� �ت ��دار ع �ن��ه ،أن ال
ّ
ويطيره أكثر من  12مترًا عن
يصدمه
الطريق باتجاه بستان امل��وز الواقع
بمحاذاتها».
من هنا ،فقد أصرت عائلة العلي في
ال �ش �ك��وى ال �ت��ي رف�ع�ت�ه��ا أم ��ام مخفر
علما الشعب ،ال��ذي تتبع ل��ه منطقة
ال� � �ح � ��ادث ،ع� �ل ��ى أن ت �ت �ه��م السائق
ب��ال�ق�ت��ل ال�ع�م��د وت�ط��ال��ب بمحاكمته
بهذه الجناية .إال أن الالفت أنه رغم
م��رور أس�ب��وع على ال�ح��ادث��ة ،ال يزال
امل �ح �ض ��ر م �ف �ت��وح��ًا ف� ��ي امل �خ �ف ��ر من
دون أن ي �ح� ّ�ول ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة العامة
االس �ت �ئ �ن��اف ّ�ي��ة ف��ي ال �ج �ن� َّ�وب .واألمر
يعود الى أن الفاعل لم يسلم بعد الى
ال �ق��وى األم �ن �ي��ة ،رغ ��م وج� ��وده داخل

م �ك��ان ع�م�ل��ه ف��ي امل �ق��ر ال �ع��ام لقيادة
اليونيفيل ف��ي ال �ن��اق��ورة ،ورغ ��م أنه
غير مشمول بالحصانة التي يتمتع
ب� �ه ��ا امل� ��وظ � �ف� ��ون ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ون في
اليونيفيل ،ال��ذي يلزم أم��ر توقيفهم
أو استدعائهم للتحقيق أخذ موافقة
األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة في
نيويورك.
ّ
لكن التقاعس عن التسليم ال تتحمله
ق �ي��ادة ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل ،ال�ت��ي أع��رب��ت عن
م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل ��ى ت �س �ل �ي��م موظفها
وت� ��وق � �ي � �ف� ��ه ل� � � � ً�دى ال � � �ق� � ��وى األمنية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،أوال ف��ي م�خ�ف��ر ع�ل�م��ا ثم
صيدا.
تحويله ال��ى قصر العدل في ّ
ّ
إال أن جهة قضائية معنية ،فضلت

يلفت مسؤول أمني
إلى ّأن صادم العلي قد
يغادر لبنان
«تأجيل املطالبة ب��ه ريثما يتوصل
الطرفان الى التسوية املتمثلة بدفع
ت�ع��وي��ض م ��ادي أله ��ل ال�ض�ح�ي��ة من
ج��ان��ب ش��رك��ة ال�ت��أم�ين ال�ت��ي تتعاقد
م �ع �ه��ا ق � �ي� ��ادة ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل لتأمني
مسؤول
سياراتها املدنية» بحسب
ّ
أم �ن��ي م �ت��اب��ع ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ،ب �م��ا أن
ال�س�ي��ارة ال�ت��ي ك��ان ي�ق��وده��ا املوظف
املتحدة.
تابعة لألمم
ّ
إال أن امل� �س ��ؤول مل� ��ح إل� ��ى أن قيادة
ال �ي��ون �ي �ف �ي��لّ أي� �ض ��ًا «ح � ّ�ري �ص ��ة على
ح�م��اي��ة م��وظ�ف�ه��ا وت �ف��ض��ل تسليمه
بعد إنجاز مفاوضات التسوية مع
أه ��ل ال �ض �ح �ي��ة» .ف��ي امل �ق��اب��ل ،يضع
امل� � �س � ��ؤول ن� �ص ��ب ع �ي �ن �ي��ه احتمال
مغادرة املوظف خارج البالد ،لذا فإن
ّ
وتحر قد تصدر بشأنه،
مذكرة بحث
فيما ل��و واف�ق��ت ال�ج�ه��ات القضائية
املعنية.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ل ��م ت�س �ت �ب �ع��د العائلة
ّ
مرض» عبر
التوصل إلى «حل حبي ّ ٍ
إق ��رار ت�ع��وي��ض م ��ادي م �ح��ق ،تبادر
العائلة بموجبه ال��ى إس�ق��اط حقها
الشخصي.

متابعة

ّ
ّ
السيد :تكليف نجار متابعة موضوع شهود الزور «هرطقة» دستورية
«ه��رط �ق��ة دس� �ت ��وري ��ة» ،وص� ��ف ب �ه��ا بيان
ص ��ادر ع��ن امل�ك�ت��ب اإلع�لام��ي ل �ل��واء جميل
السيد خطوة تكليف وزير العدل إبراهيم
ن� �ج ��ار م �ت��اب �ع��ة م ��وض ��وع ش� �ه ��ود الزور
للحصول حسب األص��ول على م��ا يتوفر
م��ن معلومات لرفعها الح�ق��ًا إل��ى مجلس
الوزراء ،وقد ذهب البيان إلى دعوة مجلس
الوزراء للتراجع عن هذه الخطوة وتكليف
ال��وزي��ر نجار بإحالة قضية شهود الزور
إلى هيئة التفتيش القضائي.
البيان جاء فيه أن مجلس الوزراء «ارتكب
م�خ��ال�ف��ة دس �ت��وري��ة ج�س�ي�م��ة ح �ي��ال مبدأ
فصل السلطات القضائية عن السياسية».
وقد رأى اللواء السيد أن الوزير «لن يمكنه
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى أي اّم�ع�ل��وم��ات ع��ن شهود
ال� ��زور وش��رك��ائ �ه��م إل م��ن خ�ل�ال مخالفة
األصول وخرق القانون وسرية التحقيق»
وذلك ألن تلك املعلومات «موجودة حصرًا

لدى املحكمة الدولية في الهاي» ،ويضيف
ال � �ل ��واء وف� ��ق ال �ب �ي��ان «إن امل �ط �ل �ع�ين على
امل�ع�ل��وم��ات ف��ي ل�ب�ن��ان ه��م ال�ق�ض��اة سعيد
م �ي��رزا وص �ق��ر ص�ق��ر وال �ي��اس ع�ي��د بحكم
مواقعهم الوظيفية ك�م��دع ع��ام وكقضاة
ٍ
تحقيق».
لفت ال�ل��واء السيد إل��ى أن ال��وزي��ر نجار ال
يستطيع أن يحصل على امل�ع�ل��وم��ات من
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة «ل �ك��ون��ه ص��اح��ب صفة
ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ،وذل� � ��ك خ ��اص ��ة بعدما
تنازل لبنان كليًا عن سيادته وصالحيته
القضائية إلى املحكمة الدولية» .وجاء في
ال�ب�ي��ان أي�ض��ًا أن��ه «ال ي�ح��ق ل�ل��وزي��ر نجار
أن يطلب أو يستوضح من القضاة ميرزا
وصقر وعيد عن أية معلومات عن شهود
الزور خالفًا لسرية التحقيق».
ورأى ال�س�ي��د ف��ي ال�ب�ي��ان أن امل��دع��ي العام
ل� � ��دى م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي ��ز س �ع �ي ��د ميرزا

وق ��اض ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ي ��اس ع �ي��د وصقر
ص �ق��ر «م �ت ��ورط ��ون م �ب��اش��رة ف ��ي مؤامرة
ش � �ه� ��ود ال � � � � ��زور ،وف� � ��ي ح �م��اي �ت �ه��م خالل
التحقيق السابق ،ما يجعل أية معلومات
ق��د يقدمونها بمثابة «وش�ه��د ش��اه��د من
أهله» أو على قاعدة «حاميها حراميها».
إذن عملية تكليف الوزير نجار بمتابعة

يفترض أن يحيل وزير
العدل شهود الزور إلى
التفتيش القضائي

موضوع شهود الزور «خطأ جسيم» دعا
اللواء السيد مجلس الوزراء إلى تصحيحه
وذلك برأيه «من خالل تكليف وزير العدل
بإحالة فضيحة شهود ال��زور وشركائهم
إلى هيئة التفتيش القضائي ،فتقوم هذه
األخيرة باستدعاء اللواء السيد وآخرين،
ل �ل�اط �ل�اع م �ن��ه ع �ل��ى وث ��ائ� �ق ��ه وإثباتاته
واتهاماته التي كررها علنًا ح��ول شهود
ال� ��زور وال �ت �ج��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات وتورط
القضاة ف��ي ه��ذه الفضيحة ،وعندها إما
أن ي��وص��ي التفتيش القضائي بمالحقة
اللواء السيد فيحال إن كان مفتريًا وإما أن
يوصي بمالحقة القضاة وشركائهم في
التهم املوجهة إليهم».
خ�ب��راء ف��ي ال�ق��ان��ون ال��دس�ت��وري يتوقفون
عند مضمون البيان ،ال ينفون املخالفات
الدستورية التي ترتكب تكرارًا في البالد،
وم�ن�ه��ا م�خ��ال�ف��ة ق�ض�ي��ة ف�ص��ل السلطات،

لكنهم يفضلون التريث حتى يصدر تقرير
عن الوزير نجار ،وعلى أساسه يصدرون
حكمًا في م��دى دستورية الخطوات التي
سيتخذها ،وهل سيحيل امللف إلى جهات
قضائية محددة .وق��د لفتوا أيضًا إل��ى أن
الحكومة تحيل ملفات جرائم معينة إلى
املدعي العام التمييزي.
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ادع� � ��ت أن� �ه ��ا ال تملك
ال �ص�لاح �ي��ة ف ��ي م �ح��اك �م��ة ش �ه��ود الزور،
وه��ذا كالم قابل للجدل وال يسلم به وفق
خبراء في القانون الدستوري ،يقولون إن
غ �ي��اب ال�ص�لاح�ي��ة ف��ي امل�ح��اك�م��ة ال يعني
أبدًا غياب الصالحية في استدعاء هؤالء
الشهود والتحقيق معهم ،والتحقيق مع
ملقنيهم أو محرضيهم وه��ؤالء يملكون
ع �ل��ى األرج � ��ح ال �خ �ي��وط ال �ت��ي ت � ��ؤدي إلى
معرفة القاتل.
(األخبار)

