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عسكريو قوى األمن:
ظلم القيادة
ّ
أشد مضاضة
التشكيالت
أرج� � ��أ امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� �ق ��وى األم� ��ن
الداخلي اللواء أشرف ريفي جلسة
مجلس القيادة املخصصة إلجراء
ت�ش�ك�ي�لات ال �ض �ب��اط ،وال �ت��ي كانت
ّ
معينة الخميس املاضي إلى  13من
الشهر الجاري .وعلمت «األخبار»
أن التشكيالت لن تكون شاملة ،إذ
إن أع �ض��اء امل�ج�ل��س ب �ص��دد إع ��داد
ت �ش �ك �ي�ل�ات ج ��زئ� �ي ��ة ،س�ت�س�ت�ث�ن��ى
منها القطعات املستحدثة .ويأتي
ف� ��ي م �ق ��دم ��ة ه � ��ذه ال �ق �ط �ع ��ات ف ��رع
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � � ��ذي ت� �ع � ّ�د م �ن��اق �ش��ة
قانونيته بمثابة البند التفجيري
األول الذي سيواجه مجلس القيادة
الحالي الذي ال تزال جلساته تتسم
الحالي.
بالهدوء في الوقت
ُ
وم� � �ن � ��ذ ف� � �ت � ��رة ق � �ص � �ي� ��رة أج � ��ري � ��ت
مناقالت جزئية على نطاق ضيق،
شملت عددًا من املراكز والفصائل،
إضافة إل��ى تعيني ع��دة ضباط في
ق �ي ��ادة م �ن��اط��ق .وق ��د ش�م�ل��ت ه��ذه
ال�ت�ش�ك�ي�لات ق��راب��ة ع �ش��رة ض�ب��اط
حينها.

قرارات
استبق مجلس قيادة قوى األمن الداخلي األعياد بإصدار ُ
مسائل عالقة لدى عسكريي املؤسسة األمنية .أنصف
لتسوية ُ
بعضهم وأبقي الظلم على آخرين .فكانت النتيجة أن ذهبت
آمال سبعة آالف عسكري أدراج الرياح ،حالهم كحال قرابة 500
رتيب مجاز ينتظرون فرجًا يبدو أنه لن يأتي أيضًا
رضوان مرتضى
لم تجر رياح مجلس القيادة بما اشتهت
أش��رع��ة س �ف��ن س�ب�ع��ة آالف ع �س �ك��ري في
م��ؤس �س��ة ق � ��وى األم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي خ��اب��ت
ّ
آمالهم التي علقوها على الضباط القادة
ف��ي األي� ��ام األخ �ي ��رة م��ن ال �ع��ام امل�ن�ص��رم،
ال سيما أن�ه��م ك��ان��وا ق��د وع ��دوا أنفسهم
ب�ـ«ع�ي��دي��ة» سينالونها م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام
الجديد .إذ بعد مرور سنوات سبع على
وج��وده��م ف��ي الخدمة العسكرية ،اعتقد
ُ ّ
سيعلقون رت�ب��ًا ،ظنوا أنهم
ه��ؤالء ّ أنهم
استحقوها ،ول��و معنويًا ،ع��رب��ون شكر
م��ن ال�ق�ي�م�ين ع�ل��ى امل��دي��ري��ة للتضحيات
التي ّ
قدمها كثيرون منهم .وأبسط مثال،
تعرض العشرات منهم إلص��اب��ات بالغة
خ�لال قمع ت�ظ��اه��رات أو إخ�م��اد ت�م��ردات
ف ��ي ال �س �ج��ون .ل �ك��ن ذل ��ك ك �ل��ه ،ل ��م يشفع
ل �ه��م ف ��ي ت�ح�ص�ي��ل ال��رت �ب��ة ال �ت��ي ل ��م تكن
لتضيف أكثر من  20ألف ليرة إلى راتبهم
ال �ش �ه��ري ،ول �ي��س ف�ي�ه��ا س��وى م��ردوده��ا

املعنوي العظيم األث��ر ل��دى العسكريني.
ان �ق �س��م أع� �ض ��اء م �ج �ل��س ال �ق �ي��ادة ح�ي��ال
املسألةّ .أيد أربعة منهم منح العسكريني
رت �ب��ة ع��ري��ف ،وك ��ان ال �ل��واء أش ��رف ريفي
أح��د ه��ؤالء .في املقابل ،ع��ارض الضباط
الخمسة اآلخ ��رون ه��ذا ال �ط��رح مطالبني
ب��ال�ت�ق�ي��د ب�ح��رف�ي��ة امل � ��ادة  55م��ن ق��ان��ون
ت �ن �ظ �ي��م ق� ��وى األم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي رق� ��م ،17
ل�ج�ه��ة ج ��واز خ�ف��ض م ��دة ال�ت��رق�ي��ة حتى
ال �ن �ص��ف ل�ل�أف ��راد وال ��رت� �ب ��اء ،ع�ل�م��ًا أن�ه��ا
استثنائية تطول أولئك الذين ُ
«يظهرون
بسالة فائقة ف��ي العمليات الحربية أو
عمليات حفظ األمن والنظام ،أو ّ
لتميزهم
بالشجاعة الفائقة أو البراعة الخارقة في
اك �ت �ش��اف ال �ج��رائ��م وت��وق �ي��ف امل�ط�ل��وب�ين
للعدالة».
إذًا ،س �ق ��ط خ� �ي ��ار ت ��رق �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري�ي�ن،
ُ
ف ��اس ��ت� �ع� �ي ��ض ع� �ن ��ه ب �م �ن ��ح امل �س �ت �ح �ق�ين
أقدمية سنة ونصف السنة .ورغ��م ذل��ك،
ف��إن م��ا رأى ف�ي��ه ب�ع��ض ال�ض�ب��اط ال�ق��ادة
«م �ك��اف��أة ُم�ن�ح��ت ل�ل�ع�س�ك��ري�ين» ،اع�ت�ب��ره

سجون

تقرير

«اإلدارة والعدل» تدرس السنة السجنية
بعدما أسقط النواب في جلسة تشريعية،
قبل نحو  5أشهر ،اق�ت��راح قانون خفض
ال �س �ن��ة ال �س �ج �ن �ي��ة ،ع � ��ادت ل �ج �ن��ة اإلدارة
وال �ع��دل النيابية ل��دراس��ة ق��ان��ون مماثل
بغية إقراره .فبعد اجتماع اللجنة ،أمس،
ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب روب �ي��ر غ��ان��م ،أع �ل��ن أن
ّ
اللجنة كلفت ممثل وزارة العدل القاضي
ح ��ات ��م م ��اض ��ي إع� � � ��داد ص �ي ��اغ ��ة ج ��دي ��دة
ل�ـ«ع��رض�ه��ا ع�ل��ى اللجنة م��ن أج��ل ات�خ��اذ
ال �ق ��رار امل �ن��اس��ب» .وف �ُ�ي ال �ب �ي��ان ال �ص��ادر
بعيد انتهاء الجلسة ،ذكر أنه «جرى بحث
السياسة العقابية واألحكام الصادرة في
ض ��وء ق��ان��ون خ �ف��ض ال �ع �ق��وب��ات ،وم��دى
تأثير خفض السنة السجنية على هذه

طفل أحد
السجناء أثناء
زيارة والده في
رومية
(أرشيف ــ
هيثم املوسوي)

أصحاب القضية «ظلمًا بالغ اإلجحاف».
ي�ح� ّ�م��ل ه ��ؤالء امل�س��ؤول�ي��ة ك��ام�ل��ة ملجلس
ال�ق�ي��ادة نفسه ال��ذي ك��ان منقسمًا ط��وال
سنوات ،األمر الذي حال دون إصدار قرار
ت�ث�ب�ي�ت�ه��م .أض ��ف إل ��ى ذل ��ك ،اع �ت �ب��ار ع��دم
منحهم الرتبة ،رغ��م م��رور سبع سنوات
على وجودهم في الخدمة ،إهدارًا لسني

عمرهم ،ال سيما أن��ه ل��و ق��ررت املؤسسة
ت �ط��وي��ع ع �ن��اص��ر ج� � ��دد ،ف � ��إن ال �ق��ادم�ي�ن
س� �ي� �ك ��ون ��ون م � �س� ��اوي� ��ن ألول� � �ئ � ��ك ال ��ذي ��ن
دخ �ل��وا ال�س�ل��ك ق�ب��ل س�ب��ع س �ن��وات .وف��ي
ّ
ً
ه��ذا السياق ،يعلق مسؤول أمني قائال:
«ت��أخ �ي��ر ت�ث�ب�ي�ت�ه��م ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي�ت��ه
م� �ج� �ل ��س ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال� � �خ � ��اض � ��ع ل� �ل� �ق ��رار

ال�س�ي��اس��ة ال�ع�ق��اب�ي��ة .وت ��م ال �ت��واف��ق على
ج�ع��ل ال�س�ن��ة ال�س�ج�ن�ي��ة  9أش �ه��ر ،وال�ت��ي
يجب أن ترتبط ببعض االستثناءات ،ال
سيما لجهة التكرار واعتياد الجريمة».
وك ��ان الف�ت��ًا ح�ض��ور وزي ��ر ال �ع��دل شكيب
ق� ��رط � �ب� ��اوي ف� ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل ��ى
القاضي ماضي ،وممثل نقابة املحامني
في الشمال عبد القادر التريكي.
ّ
أح ��د ال �س �ج �ن��اء ع��ل��ق ع �ل��ى ق� ��رار ال�ل�ج�ن��ة،
ً
قائال« :كل خطوة من أجل تحسني ظروف
لاّ
السجناء ه��ي ج�ي��دة ،لكن نأمل أ تكون
ه��ذه الخطوة مقدمة لتمييع ما وعدونا
ب ��ه س��اب �ق��ًا ،ل�ن��اح�ي��ة ال �ج��دي��ة ف ��ي دراس ��ة
اقتراح العفو املشروط».

على
فكرة
شكا عدد من نزالء
سجن رومية ،وتحديدًا في
مبنى املحكومني ،من البرد القارس
الذي يتسلل إلى غرفهم عبر النوافذ
املفتوحة دائمًا ،التي ال يتوافر
فيها ّأي حاجز زجاجي أو خشبي
أو معدني .وقال السجني إبراهيم
ً
ب .إن درجة الحرارة تنخفض ليال
على نحو الفت في السجن الواقع
على تلة عالية ،ما يؤدي إلى إلحاق
األذى بالسجناء جراء البرد القارس،
وخصوصًا في ظل الطقس املاطر
والعاصف ،علمًا أن بعضهم ال
يملكون وسائل خاصة للتدفئة،
ما يسهم في زيادة سوء
أوضاعهم الصحية.

إخالء املتهم بسرقة رمول صور
آمال خليل
أف ��اد م�ص��در أم�ن��ي ب��أن ال�ش�خ��ص املتهم
ب �س��رق��ة ك �م �ي��ات م ��ن ال ��رم ��ول م ��ن إح ��دى
ن��واح��ي م��دي�ن��ة ص��ور ال�ج�ن��وب�ي��ة ،أخلي
س �ب �ي �ل��ه أم � � ��س ،ب� �ع ��دم ��ا ك ��ان ��ت ف�ص�ي�ل��ة
صور قد أوقفته األربعاء الفائت .إخالء
السبيل لم يسبقه توسع في التحقيقات
أو التوصل إل��ى متورطني آخرين .األمر
أث��ار م �خ��اوف ك�ب�ي��رة ب�ين أه��ال��ي املدينة
وف�ع��ال�ي��ات�ه��ا وال�ن��اش�ط�ين ال�ب�ي�ئ�ي�ين ،من
ت�ك��رار أع�م��ال ال�س��رق��ة واستسهالها في
مقابل التساهل في محاسبة الفاعلني.
ع�ل�م��ًا ب ��أن ت��وق �ي��ف امل �ت �ه��م ك ��ان ق ��د أث ��ار
ب � ��دوره اح �ت �ج��اج��ًا ل�ن��اح�ي��ة ح �ص��ر ج��رم
السرقة املنظمة آلالف األمتار املربعة من
الرمول بشخص واح��د من دون الكشف
ع ��ن ال �ج �ه��ات امل �ت��واط �ئ��ة م �ع��ه .ف��ال��رج��ل
يملك آلية للحفر وشاحنة للنقل ،فيما
أش� � � ��ارت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات األول� � �ي � ��ة ل �ل �ق��وى
األم�ن�ي��ة إل��ى أن ال�س��رق��ات ك��ان��ت تحصل
ف ��ي ال �ل �ي��ل وف� ��ي أوق � � ��ات م �ت �ق �ط �ع��ة ع�ل��ى
م��دار السنة .ك��ذل��ك ،أف��اد بعض الشهود
ب��أن ج��راف��ات وش��اح �ن��ات ع��دة ش��وه��دت
تدخل وت�خ��رج إل��ى امل��وق��ع ال��واق��ع ضمن
ع� �ق ��ارات ش ��اغ ��رة م �م �ل��وك��ة م ��ن ع� ��دد من
الوزارات .من هنا ،فإن لدى الكثيرين في
صور قناعة بأن رمول مدينتهم ال تزال
تحت الخطر ،خصوصًا أنها «لم تشهد
ت �ح��رك��ات ت�ض��ام�ن�ي��ة واح �ت �ج��اج �ي��ة من

قبل الجمعيات األهلية والبلدية للدفاع
عن م��وارده��ا على غ��رار االنتفاضة التي
خاضتها قبل شهرين ض��د رف��ع أسعار
االشتراكات في املولدات الكهربائية».
ال �ق �ض �ي ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ح � ّ�م� �ل ��ت اع � �ت � �ب ��ارات
س �ي��اس �ي��ة ت �خ� ّ�ص ج �ه��ة ح��زب �ي��ة ن��اف��ذة.
وان �ت �ش��رت ش��ائ�ع��ات ت�ت�ح��دث ع��ن ت��ورط
ب�ع��ض ك ��وادره ��ا ب��ال �س��رق��ة ،م�س�ت��ذك��ري��ن
ع � �م � �ل � �ي� ��ات ش� � �ف � ��ط ال� � � ��رم� � � ��ول امل � �م ��اث � �ل ��ة
ال � �ت� ��ي ش �ه ��دت �ه ��ا ش� ��واط� ��ئ امل ��دي� �ن ��ة ف��ي
ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات .ف �ي�م��ا وص �ف��ت ش��ائ �ع��ات
أخ � ��رى امل �ت �ه��م وم� ��ن ي �ق��ف وراءه ب��أن�ه��م
«روبن هود» يسرقون الرمول من األمالك
ال �ع��ام��ة ل�ي�ق��دم��وه��ا إل ��ى ب �ع��ض ال�س�ك��ان
ف��ي ض��واح��ي امل��دي �ن��ة ل�ي�س�ت�ك�م�ل��وا ب�ن��اء
بيوتهم التي شرعوا بها في أزمة البناء
ف ��ي امل� �ش ��اع ��ات .وألن «رم � ��ل ال �ب �ح��ر ف��ي
�ال ت�م��ام��ًا ك��األه��ال��ي وأص��وات�ه��م
ص��ور غ � ٍ
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ب ��ادر ب�ع��ض ال�ن��اف��ذي��ن إل��ى
توفير كميات منه إما مجانًا أو بأسعار
رمزية» كما تلفت شائعات أخرى .إال أن
م �ص��ادر مطلعة أك ��دت أن ال��رم��ول تباع
إلى متعهدين ومقاولني ومرامل بأسعار
عالية.
وكانت «األخبار» قد أثارت القضية قبل
ع ��ام ح�ي�ن ك ��ان ال �س��ارق��ون ي �ل �ج��أون إل��ى
التمويه بتغطية حفر ال��رم��ول بكميات
من الردم والنفايات .وألنهم لم يجدوا أي
محاسبة او مالحقة ،توقفوا عن التمويه
وباتوا يسرقون عالنية.

