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أخبار القضاء واألمن

أمن الناس

متطوع في إعادة
توقيف مهندس
ّ
خلفية مقال
إعمار البارد ...على ّ

ً
مرة جديدة تقف جهات
أمنية في وجه «حرية
التعبير» ،املهندس والناشط
إسماعيل الشيخ حسن أوقف
«بسبب مقال» ،واملتابعون
قالوا إن مديرية استخبارات
الجيش هي التي أوقفته
بيسان طي

ً
م � � ��رة أخ � � ��رى ي ��دف ��ع ك� ��ات� � ٌ�ب ث� �م ��ن «حرية
ّ
مضي أيام قليلة
التعبير» في لبنان ،بعد
على استدعاء الزميل حسن عليق ،أوقف
ال �ب��اح��ث وامل �ه �ن��دس امل �ع �م��اري إسماعيل
الشيخ حسن أول م��ن أم��س «ع�ل��ى خلفية
م � �ق ��ال» ن� �ش ��ره ف ��ي  12أي� � ��ار امل ��اض ��ي في
الزميلة «السفير» ،وانتقد فيه املمارسات
العسكرية وال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال�ت�ع��اط��ي مع
إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
عملية ّ
وال�لاف��ت أن ال�ج�ه��ات ال�ت��ي أوق�ف��ت الشيخ
ح �س��ن ل ��م ت��وض��ح أ ُس �ب ��اب ال �ت��وق �ي��ف ،بل
جرى تسريبها ،إذ نقل عن مسؤول أمني
ّ
تضمنه
جرى اعتراضًا على ما
أن التوقيف ّ
امل �ق��ال ،ورأى أن ال�ش�ي��خ ح�س��ن ي�س��يء في
ت �ص��ري �ح��ات��ه اإلع �ل�ام � �ي ��ة إل � ��ى املؤسسة
العسكرية ،وأض ��اف امل �س��ؤول ُ
«يعتقد أن
ً
اس �ت �خ �ب��ارات ال �ج �ي��ش أوق �ف �ت��ه ب �ن��اء على
ق��رار من وزارة الدفاع ،وال خلفيات أمنية
لهذا التوقيف» .إسماعيل الشيخ حسن،
ّ
م�ه�ن��دس وب��اح��ث ي�ع��د أط��روح��ة دكتوراه
ّ
ف��ي جامعة بلجيكية ،كما أن��ه يعد كتابًا
ي �ش��ارك ف�ي��ه ع��دة ب��اح�ث�ين ع��ن مخيم نهر
ّ
متطوعًا
البارد .كان الشيخ حسن قد عمل
ف� ��ي إع � � � ��ادة إع � �م� ��ار ب � �ل ��دة ع �ي �ت��ا الشعب
ال �ج �ن��وب �ي��ة ب �ع��د ح� ��رب ت� �م ��وز ،ث ��م انتقل
ل�لاه�ت�م��ام بخيم ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني
أو «ال� �ب ��ارد» ،وت��ول��ى إدارة «ه�ي�ئ��ة إعمار
نهر البارد» .املتابعون لنشاطه يتوقفون
ـــــ ّبإعجاب ـــــ أمام املجهود الذي بذله ،فقد
تمكن من فرض شراكة مع األونروا ،وأصر
ع�ل��ى إع� ��ادة إع �م��ار ت��أخ��ذ ب�ع�ين االعتبار
التوزيع املدني السابق للمخيم ،عالقات
الجيرة ،األح�ي��اء التي ك��ان يسكنها أبناء
بلدات واحدة من فلسطني وما إلى ذلك.
يضيف امل�ت��اب�ع��ون لنشاط إسماعيل إنه
ك��ان يتولى عملية ال�ت�ف��اوض أو النقاش
م ��ع ض �ب��اط م ��ن ال �ج �ي��ش ف ��ي إط � ��ار ُعمله
إلع ��ادة إع�م��ار امل�خ�ي��م ،وذل��ك ب�ع��دم��ا أعلن
«ن �ه��ر ال� �ب ��ارد» م�ن�ط�ق��ة ع �س �ك��ري��ة ،و«كان
ي�ص��ل معهم إل��ى ت�س��وي��ات مقبولة تأخذ
بعني االعتبار الحد األدن��ى من الحاجات
الضرورية في إعادة اإلعمار».
دارت خ�ل�اف��ات ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ف��اب�ت�ع��د عنها

ال �ش �ي��خ ح �س��ن ل �ب �ع��ض ال ��وق ��ت ،ول� ��م يزر
املخيم ل�ش�ه��ور ،ومل��ا ق�ص��ده أول م��ن أمس
ج ��رى ت��وق �ي �ف� ُ�ه ع �ن��د ال �ح��اج��ز العسكري،
وال�ل�اف ��ت أن� ��ه أح� �ي ��ل أم� ��س ع �ل��ى الشرطة
ال�ع�س�ك��ري��ة .ق�ض�ي��ة ال�ش�ي��خ ح�س��ن أثارت
اس �ت �ي� ً
�اء ك�ب�ي�رًا ،أص��دق��اؤه ح��اول��وا إجراء
ّ
ات� �ص ��االت ب�م�ع�ن��ي�ّين ب�ق�ض��اي��ا التوقيف،
ّ
ف� ��رددوا أم��ام�ه��م أن القضية مرتبطة بما
كتبه في صحيفة «السفير» وبما يدلي به
مع أهالي
من تصريحات تنتقد التعاطي ّ
املخيم ،و«السياسة العسكرية» املتبعة في
قضية إع ��ادة اإلع �م��ار .وق��د ح ��اول بعض
األم �ن� ّ�ي�ي�ن ت �س��ري��ب أخ �ب ��ار ع ��ن «خلفيات
أمنية» للتوقيف ،وبأن ثمة جهة في املخيم
ّ
األمنيني «كالمًا عن كالم
نقلت إلى القادة
تحريضي يقوله الشيخ حسن في املخيم
ضد الجيش اللبناني».
الفرضية األخيرة نفاها أكثر من مسؤول
أم� � ّن ��ي .أم� ��ا أص ��دق ��اء ال � ّش �ي��خ ح �س ��ن ،فلم
يملوا متابعة قضيته ،تلقوا وعودًا كثيرة
ع��ن إخ�ل�اء سبيله ،وك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن

إحباط محاولة سرقة «الضمان» في الشويفات
دخ��ل ث�لاث��ة مسلحني ف�ج��ر أم��س مبنى ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي ف��ي منطقة
الشويفات بواسطة الكسر والخلع ،بقصد السرقة .وبحسب ما ج��اء في
ّ
البيان ال�ص��ادر ع��ن ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي ،ف��إن أح��د املواطنني اتصل بغرفة
لإلبالغ عن الحادثة .حضرت إحدى دوريات
العمليات على رقم النجدة 112
ّ
مفرزة طوارئ عاليه إلى املنطقة ،وتمكنت من محاصرة مدخل املبنى ،فما
من املسلحني الثالثة إال أن أطلقوا النار على عناصرها ،فبادرتهم الدورية
كان ُ
باملثل .أصيب أحد العناصر بجرح طفيف في رجله اليمنى ،وفر اثنان من
اللصوص بعدما قفزا من الطبقة الثانية عبر الجهة الخلفية للمبنى ،فيما
ّ
أوقف الثالث ويدعى ع .ز 30( .عامًا)ُ ،
وعرف أنه من أصحاب السوابق.
ُيذكر ّأنه ُضبط في املكان ّ
عدة تستعمل في خلع األب��واب كقارص حديدي
ومفكات وبنسات .أودع املوقوف فصيلة درك الشويفات إلج��راء التحقيق
ب��إش��راف القضاء املختص ،والعمل ج��ار لتوقيف ال�ف� ّ
�اري��ن .ذك��رت الوطنية
ٍ
ّ
لإلعالم أن��ه بعد التحقيقات التي أجريت مع املوقوف اعترف بأنه ك��ان مع
رفيقني له هما و.ق 24( .عامًا) ،وح.ز 36( .عامًا).

علن أسباب توقيف
لم ُت َ
الشيخ حسن بل جرى
تسريبها
يستعيد حريته ليل أم��س وف��ق الوعود،
لكنه حتى الساعات األولى من املساء كان
ال يزال موقوفًا ُ عند الشرطة العسكرية في
الشمال ،التي نقل إليها بعدما أوق��ف قي
مركز الستخبارات الجيش في ّ
القبة.
ّ
ّ
أح��د املحققني ال��ذي��ن ت��ول��وا التحقيق مع
الشيخ حسن قال ملتابعني لقضيته مازحًا
إن ذلك ثمن حرية التعبير ،لكنه أضاف إن
الذي كتبه املهندس
القضية متعلقة باملقال ّ
يقول حقوقيون إن توقيف الشيخ
الشابّ .
ح�س��ن ي�م��ث��ل لاّم�خ� ّ�ال�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة ع�ل��ى ُأكثر
م��ن ص�ع�ي��د ،إ أن األب� ��رز أن امل �ق��ال نشر
ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة ش�ه��ور «أي م��ر عليه
ال��زم��ن» ،وك��ان يجب االع�ت��راض عليه قبل
هذه الفترة ،ولكن بالطبع من دون توقيف
الكاتب .القضية الثانية ،تتعلق مرة أخرى
بالتوقيف االحتياطي ال��ذي ال يجوز في
ح ��ال االع �ت ��راض ع�ل��ى م �ق��ال ،فاالعتراض
كما أسلفنا يجري عبر أساليب قانونية
ّ
حقوقي ّني
أخرى .أخيرًا ،فإن أكثر ما يقلق
وناشطني من أج��ل حرية التعبير ّيتمثل
في ُ عملية التوقيف ،فالجهة التي نفذتها
لم تعلن األسباب التي دفعتها إلى توقيف
الشيخ حسن.

ّ
ّ
أميركا تعذب لبنانيًا في اإلمارات؟
ذك ��رت ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام أم ��س ،أن
«ات� �ح ��اد ال �ح��ري��ات امل��دن �ي��ة األميركي»
رف � ��ع دع � � ��وى ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ،ي� �ط ��ال ��ب فيها
وكاالت االستخبارات األميركية بكشف
ال �س �ج�ل�ات ال �ت ��ي ت�م�ل�ك�ه��ا ع ��ن املواطن
األم �ي��رك��ي م ��ن أص� ��ول ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ناجي
حمدان ال��ذي اعتقل وك��ان قد أوق��ف في
اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ق �ب��ل نحو
س�ن�ت�ين ب�ت�ه�م��ة «اإلره� � � ��اب» ،وق ��د اتهم
االتحاد في الدعوى الحكومة األميركية
بالوقوف خلف االعتقال.
ذك��رت صحيفة «ل��وس أنجلس تايمز»
أن االتحاد قدم الدعوى القضائية أمام
محكمة في لوس أنجلس ،وطالب فيها
وك��ال��ة االس�ت�خ�ب��ارات امل��رك��زي��ة «س��ي أي
أي» ومكتب التحقيقات الفدرالية «أف
بي أي» ووك��ال��ة األم��ن الوطني «أن أس
أي» وغيرها من وكاالت االستخبارات،

ُعثر على طفل رضيع عمره ساعات ،ال يزال على قيد الحياة ملفوفًا بقطعة
قماش زرقاء ُ
ووضع داخل كيس من النايلون ،وذلك في مدينة بعلبك .ونقل
الصليب األحمر الطفل إلى مستشفى بعلبك الحكومي.

خالف جديد في «رومية»

أمن الناس

بالكشف عن سجالت مراقبة حمدان.
يقول االتحاد إن وك��االت االستخبارات
األميركية لم تكشف عن أي معلومات بهذا
ال�ش��أن ،رغ��م تقديم طلب منها بموجب
قانون حرية املعلومات في كانون الثاني
املاضي.
ونقلت الصحيفة ع��ن ح�م��دان ق��ول��ه ،إن
«أف ب��ي أي» ك ��ان ُي�خ�ض�ع��ه للتحقيق
ل � �س � �ن� ��وات ع � � ��دة ف� �ي� �م ��ا ك � � ��ان ي� �ق� �ي ��م في
الواليات املتحدة ،وقد استجوبه عمالء
ف��درال�ي��ون قبل  3أسابيع م��ن سفره من
لوس أنجلس إلى أبو ظبي.
ك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات اإلم��ارات �ي��ة ق��د أوقفت
ح �م ��دان ف ��ي آب  2008وأدان� �ت ��ه بتهمة
«اإلره � ��اب» ،ث��م ّ
رح�ل�ت��ه إل��ى ل�ب�ن��ان بعد
نحو عام .كان «اتحاد الحريات املدنية
األم �ي��رك��ي» ق��د رف��ع دع ��وى ف��ي السابق
ضد الحكومة األميركية ،اتهمها فيها

العثور على رضيع في بعلبك

حصل خ�لاف وت�ض��ارب ف��ي سجن رومية
امل��رك��زي ،ت�ح��دي�دًا ف��ي مبنى امل��وق��وف�ين «د»،
ب�ي�ن ش��اوي��ش ال �ط��اب��ق األول ال �س �ج�ين رائد
ص .ومساعده السجني سامر ُب .من جهة،
وسجناء من آل ع .من جهة ثانية .أصيب رائد
وبالل ي .بجروح طفيفة من جراء التضارب،
ُ
وقد نقال إلى مركز رومية الطبي للمعالجة.
ولدى تفتيش غرف السجناء املذكورين ُعثر
بداخلها على هواتف خلوية وبعض اآلالت
الحادة وجهاز «أم .بي .فور».

مجهوالن يخطفان شابًا
خطف مجهوالن يستقالن باص مدرسة لون أصفر يوسف س 25( .عامًا)
وتوجهوا به باتجاه صحراء الشويفات.

ّ
التحرش بفتاة مريضة

ً
أوقفت دورية من مفرزة استقضاء بيروت كال من علي ك .وعلي ش .وهما
ّ
التحرش
سوريان ،في منطقة برج أبي حيدر إلقدامهما مع محمد ح .على
الجنسي برانيا ر .وهي فتاة تعاني مرضًا عقليًا .أودع املعتديان فصيلة
البسطا إلجراء التحقيق الالزم.

أفاع وعقارب وجرذ وضفادع في املطار
ّ
سلمت دورية من فرع االستقصاء من جهاز أمن مطار بيروت إلى فصيلة
ُ
الضابطة اإلدارية والعدلية إلكسندر س .وهو أوكراني بعدما ضبط بحوزته
فرخا أفاعي وعقربان وضفدعان وجرذ ،في قاعة الذهاب داخل املطار أثناء
سفره إلى الدانمارك .وأتلفوها وراجعوا القضاء املختص ،أش��ار بتوقيف
ألكسندر لساعات بجرم مخالفة قرار إداري.

أحكام في البقاع ضد لصوص وتجار مخدرات
باعتقال حمدان «بالوكالة» ،إضافة إلى
أنه تعرض للتعذيب في اإلم��ارات ،غير
أن القاضي رد ال��دع��وى لعدم صالحية
املحكمة .يقول امل�س��ؤول��ون ف��ي االتحاد
إن ح� �م ��دان اح �ت �ج��ز خ�ل��ال س �ج �ن��ه في
اإلم� � � ��ارات ف � ُ�ي غ��رف��ة ب� � ��اردة وه� ��و شبه
ع� � ��ار ،وق � ��د أغ� �م� �ض ��ت ع �ي �ن��اه وتعرض
ل �ل �ض��رب ول�ل�ص�ع��ق ب��واس �ط��ة الكرسي
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،وه ��دد ب��اغ�ت�ص��اب زوجته
أمامه.
ن� �ق� �ل ��ت ش� �ب� �ك ��ة «اي ب � ��ي س � ��ي نيوز»
ع � ��ن امل � �ح� ��ام � �ي� ��ة ف � ��ي االت � � �ح � � ��اد جيني
ب��اس�ك��اري�لا ،أن ال��دع��وى «تلقي الضوء
ع � �ل� ��ى ت � �ع� ��اق� ��د ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة األميركية
م � ��ع ح � �ك� ��وم� ��ات أج� �ن� �ب� �ي ��ة الستجواب
وتعذيب أشخاص يشتبه في تورطهم
باإلرهاب».
(األخبار ،يو بي أي)

أص��درت محكمة الجنايات في البقاع أم��س أحكامًا بحق متهمني بجرائم
مختلفة .فحكمت باألشغال الشاقة املؤبدة مع غرامة  50مليون ليرة لبنانية
ع�ل��ى ت�ج��ار م �خ��درات ،وب��األش �غ��ال ال�ش��اق��ة م��دة  10س �ن��وات ع�ل��ى متهمني
بالخطف وإي ��ذاء وتهديد وح�ي��ازة أسلحة ،كما حكمت ب��األش�غ��ال الشاقة
املؤبدة مدة  5سنوات على متهم بفض بكارة قاصر بالخداع ودخول البالد
خلسة .أصدرت املحكمة أيضًا أحكامًا بحق متهمني بالسرقة وأنزلت بهم
عقوبة األشغال الشاقة مدة  5سنوات .وحكمت املحكمة باألشغال الشاقة
مدة  6سنوات على متهمني بزرع الحشيشة ،والحبس ّملدة  7سنوات ملروجي
عملة م��زورة مع غرامة مليوني ليرة ،وعلى متهمني بمحاولة القتل قصدًا
األشغال الشاقة مدة  7سنوات.

من أطلق النار على العبي األلعاب البهلوانية؟
أث�ن��اء قيام ع��دد م��ن الشبان بألعاب بهلوانية على م�تن دراج ��ات ن��اري��ة في
منطقة خلدة ،صودف مرور سيارة من نوع «نيسان» وأطلق سائقها ّ
عدة
عيارات نارية من مسدس حربي في الهواء ّ
وفر إلى جهة مجهولة ،ولم ُيصب
أحد بأذى.

