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تحقيق

إجراءات وقائية للحد من
تزوير اللوحات العمومية
(مروان بوحيدر)

المزورة؟
متى الحرب على اللوحات
ّ

ملصقات تسمح بالتعرف على السيارة العمومية التي ّتحمل لوحة شرعية ،فإن هذه
رغم اعتماد ّ
لوحات مزورة .البعض يتحدث عن تأخر في
الخطوة لم تؤد إلى تراجع عدد سيارات النقل التي تحمل
ّ
تسليم امللصقات ،فيما يلفت العارفون إلى غطاء سياسي يتمتع به املخالفون
أسامة القادري
ينهمك س��ائ�ق��و ال�ف��ان��ات العمومية
ف � ��ي م � ��واق � ��ف ش � � �ت� � ��ورة ،ف � ��ي وضع
م �ل �ص �ق��ات ع �ل��ى س� �ي ��ارات� �ه ��م ،وهي
ملصقات اعتمدتها وزارتا الداخلية
واألشغال العامة ـــــ املديرية العامة
ل�ل�ن�ق��ل ال� �ب ��ري وال � �ج� ��وي ،باالتفاق
م� � ��ع ن � �ق� ��اب� ��ة س� ��ائ � �ق� ��ي السيارات
العمومية ،وذل��ك ك��إج��راء إحصائي
للسيارات والفانات العمومية التي
ت�ع�م��ل ب�ط��ري�ق��ة ش��رع �ي��ة وقانونية
وت �ح��دي��ده��ا« ،س� �ي� �رًا» ن �ح��و ضبط
اآلليات العمومية التي تعمل بنمر
ّ
مزورة .امللصق يحمل رقمًا تسلسليًا
ّ
ّ
مشفرًا ،يسهل عملية كشف الفانات
وال� �س� �ي ��ارات ال �ت ��ي ت �ع �م��ل بموجب
ل ��وح ��ات ع �م��وم �ي��ة م � � � � ّ
�زورة .خطوة
اع � �ت � �م� ��اد امل� �ل� �ص� �ق ��ات ج� � � ��اءت بعد
ال �ص��رخ��ات االع�ت��راض�ي��ة للسائقني
ّ
العمومية،
وأص� � �ح � ��اب «ال � �ن � �م� ��ر»

على ت� ّ
�وس��ع عمل ف��ان��ات وسيارات
بلوحات م��زورة ،وذل��ك «على مرأى
م ��ن ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة والعسكرية»،
ّ
وفق ما يردد بعض السائقني.
ل� �ك ��ن ه� ��ل ان� �ت� �ه ��ى ع� �ه ��د السيارات
العمومية التي تحمل ل��وح��ات غير
قانونية؟ اإلجابة هي النفي ،يقولها
ب�س��رع��ة وب�ل�ا ت ��ردد م�ت��اب�ع��ون لهذه
ال �ق �ض �ي��ة .أع � ��داد ال �ل��وح��ات املزورة
ع�ل��ى س �ي��ارات ال�ن�ق��ل ت �ف��وق ضعفي
ال� �ل ��وح ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،ت �ع �م��ل هذه
السيارات بنشاط كبير على مختلف
الطرقات البقاعية .املتابعون يقولون
إن ذل� ��ك ي� �ع ��ود إل� ��ى س �ب �ب�ي�ن ،األول
م�ت�ع�ل��ق ب� ��إج� ��راءات ن �ش��ر وإلصاق
امللصقات ال�ج��دي��دة على السيارات
ال �ت��ي ت�ح�م��ل ل��وح��ات ق��ان��ون �ي��ة ،لذا
يستغل أص �ح��اب ال�ل��وح��ات املزورة
ال��وق� ّ�ت ال �ض��ائ��ع .أم��ا ال�س�ب��ب األهم،
فيتمثل في الغطاء السياسي الذي
يتمتع به أصحاب اللوحات املزورة،

في انتظار الضوء
األخضر
م� � �س � ��ؤول أم � �ن� ��ي ق � � ��ال لـ«األخبار»
إن خ� �ط ��وة اع� �ت� �م ��اد م �ل �ص �ق��ات على
السيارات التي تحمل لوحات قانونية،
ّ
هي خطوة «تسهل عمل عناصر األمن
في التعرف على السيارات العمومية
الشرعية"،
النظامية ،والسيارات غير
ّ
باعتبار أن ال��رق��م التسلسلي املشفر،
ُي �ع �ط ��ى ب �ع ��د ال �ت ��دق �ي ��ق ف� ��ي األوراق

الثبوتية ل�ل�س�ي��ارة ،وب�ع��د ال�ت��أك��د من
استوفت كامل الشروط الالزمة.
أنها ُ َ
م �ت��ى س��ت �ط��ل��ق ح �م �ل��ة ل �ق �م��ع ك ��ل آلية
ع�م��وم�ي��ة ال ّت�ض��ع ه ��ذا امل �ل �ص��ق؟ قال
املسؤول« :إن هذه املعامالت لم تنجز
ً
كاملة بعد ،ننتظر قرارًا يعطي الضوء

«األخضر» بمخالفة أي آلية عمومية
تحمل لوحة م��زورة ،أو ّأنها لم تلتزم
ّ
بالقرار» .يقدر املصدر أن عدد اآلليات
املخالفة التي تعمل ف��ي مجال النقل
الداخل العمومي« ،كبير جدًا ،ويفوق
عدد اللوحات النظامية املوجودة في
السوق اللبنانية».

متابعة

صيدا ــ خالد الغربي

بعد ال��ى تفريغ القديم على األوراق
الرسمية،
ال��رس �م �ي��ة ،ف ��ي ال� ��دوائ� ��ر
ّ
ليصبح الفان «أنقاض» ،أي ال يحق
له السير داخ��ل األراض��ي اللبنانية،
وهكذا تسجل اللوحة على أكثر من
ف ��ان ،وص��اح��ب ال�ل��وح��ة «املصورة»
يتقاضى أجرتها من السائقني أقل
من األجرة «الحقيقية».

أمن الناس

طعن عامل ورمي قنبلة على مسكن
ً
ط �ع��ن م �ج �ه��ول ص �ب��اح أم ��س ع��ام�ل�ا س��وري��ًا من
ع��ائ�ل��ة امل�ح�م��ود أث �ن��اء عمله ف��ي ورش ��ة ب�ن��اء في
س �ه��ل ال �ص �ب��اغ ف��ي ص �ي��دا ق �ب��ل أن ي� �ت ��وارى عن
األن� �ظ ��ار ،وف ��ق م��ا ق ��ال م �س��ؤول أم �ن��ي .املحمود
ت�ل�ق��ى ال �ع�ل�اج وض �م��دت ج��راح��ه ف��ي مستشفى
ف��ي ص�ي��دا ،وب��اش��رت ال�ق��وى األمنية تحقيقاتها
ملعرفة مالبسات ح��ادث بقيت دوافعه مجهولة،
ل�ك��ن ف��رض�ي��ة اس�ت�ه��داف��ه ل�ك��ون��ه س��وري��ًا حضرت
ك ��اح �ت �م ��ال ق� � ��وي .الح� �ق ��ًا ت� �ق ��دم امل� �ع� �ت ��دى عليه
بدعوى ّ
دونها لدى مخفر صيدا «ضد مجهول»،
م��وض �ح��ًا أن ش��اب��ًا غ��اف �ل��ه م ��ن ال �خ �ل��ف وطعنه
بسكني ك��ان يحملها .ح��ادث اع �ت��داء على عامل
س��وري ج��اء بعد وق��ت قليل من اع�ت��داء آخ��ر نفذ
ض��د س��وري�ين ،إذ أفيد ب��أن مجهولني كانا على
دراجة نارية ألقيا زجاجة مولوتوف حارقة على

يقول متابع للقضية «القوى النافذة
في البقاع تحمي هؤالء ،املضحك أن
ه��ذه القوى متناحرة في السياسة،
لكنها تلتقي في تغطية املخالفات».
س��ائ��ق ال�ف��ان أح�م��د ص .ينطلق في
عتبه ولومه على السلطات اللبنانية،
متهمًا إي��اه��ا «ب�ح�م��اي��ة الفاسدين،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تثور فيه الشعوب
العربية ضد الفساد ُ
وحماته» .يقول
ال��رج��ل إن س�ع��ر «ال�ن�م��رة العمومية
ل �ل �ف��ان ص� ��ار  40م �ل �ي��ون ل� �ي ��رة ،ألن
ال��دول��ة ال ت ��درس ح��اج��ة اللبنانيني
السيارات واآلليات العمومية»،
إلى
ّ
ويضيف إن ثمة حاجة حقيقية إلى
م �ح��ارب��ة ال �ت �ج��ار ال��ذي��ن يحتكرون
ه��ذه ال �س��وق ،ي�ش�ت��رون ع ��ددًا كبيرًا
من اللوحات نقدًا ،ثم يطرحونها في
السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ال� �س ��ائ ��ق م ��اج ��د أب� � ��و ل� �ط� �ي ��ف ،قال
إن ث �م��ن «ال �ن �م��رة  30أل ��ف دوالر»،
وه ��و ي�ع�ي��د ث�م�ن�ه��ا ب��ال�ت�ق�س�ي��ط إلى
شاريها األول ،فيدفع كل شهر 400
دوالر .غ �ض��ب م��اج��د ي �ن �ص� ّ�ب على
ق�ض�ي��ة ال �ل��وح��ات امل� � � ّ
�زورة ،ح�ي��ث إن
أصحابها ال يدفعون ثمنها الباهظ،
لكنهم يزاحمون أصحاب اللوحات
ّ
الشرعية في كسب قوتهم.
اللوحة
علي ف .سائق فان ال ينكر أن
ً
العمومية التي استأجرها ،بداية بـ
 350ألف ليرة شهريًا ،أصبحت فيما
ب�ع��د ب �ـ  200أل ��ف ل �ي��رة ،ب�ع��دم��ا علم
أن ص��اح��ب ال�ل��وح��ة يعتمد أسلوب
تأجيرها ألكثر من خمسة سائقني،
ي � �ت� ��وزع� ��ون ب �ي��ن ب �ع �ل �ب��ك والبقاع
ال�غ��رب��ي وال�ج�ن��وب وب �ي��روت وحتى
الشمال .يقول علي إنه فور استئجار
َّ
تسجل في مصلحة تسجيل
اللوحة،
ُ
ال �س �ي��ارات ،وي��دف��ع ك��ل م��ا يستحق،
وبعد شهر تقريبًاَّ ،
تؤجر لسائق فان
آخ��ر ،يعمل ف��ي منطقة أخ� ّ�رى ،وفي
هذه األثناء يكون صاحب اللوحة قد
ّ
ب��دل دفتر السيارة الحقيقي بدفتر
ّ
«مصور صورة ملونة» ،ليعمد فيما

منازل يقطنها عمال سوريون في محلة شواليق
ّ
قضاء جزين .اعتداء لم ي��ؤد إلى وق��وع اصابات
ف��ي صفوف ال�ع�م��ال ،أم��ا ال�ق��وى األمنية ففتحت
تحقيقًا في الحادث.
في نقطة تجمعهم عند مستديرة القناية ـــــ الحارة
في منطقة صيدا ،كان عمال سوريون ينتظرون
ّ
محملة بمواد البناء من إجل إفراغها،
شاحنات
آث��ر معظمهم ع��دم التحدث لوسائل اإلع�ل�ام عن
قلق ي�س��اوره��م ب�ش��أن وج��وده��م ف��ي ل�ب�ن��ان .أحد
ه��ؤالء ع� ّ�رف ع��ن نفسه بأنه «أب��و ال�خ��ال��دي» من
مدينة جبلة السورية ،وأب��دى تخوفه من عودة
م��ا س� ّ�م��اه «ع�ن �ص� ّ�ري��ة وك��راه �ي��ة وت �ح��ري �ض��ًا من
لبنانيني ض��د املعترين السوريني العاملني في
لبنان» متحدثًا ع��ن شتائم ّ طاولته ورف��اق��ه من
شبان لبنانيني كانوا يستقلون سيارة بيك ـــــ أب
توجهوا اليهم بالقول «انتو السوريني الزم تفلوا
على بلدكم».

سرقة أسلحة صيد في ظل حديث عن تهريب
محمد نزال
ك��ان يمكن خبر سرقة بنادق صيد في منطقة شحيم،
ّ ّ
يمر كأي خبر سرقة مألوفة تحصل يوميًا في
أمس ،أن
املناطق ،بيد أن حصول سرقة من هذا النوع ،بالتزامن
م��ع إش � ��ارة ب �ع��ض امل� �ص ��ادر ال�س�ي��اس�ي��ة واألم �ن �ي��ة إلى
تهريب أسلحة مماثلة إل��ى داخ��ل األراض ��ي السورية،
يجعل الخبر غير م��أل��وف .ففي تفاصيل ال�ح��ادث��ة ،أن
امل��واط��ن ر .ح .حضر صباح أم��س إل��ى محله التجاري،
ّ
امل �ع��د ل�ب�ي��ع أس �ل �ح��ة ص �ي��د وخ ��رط ��وش ،وال �ك��ائ��ن على
الطريق العام ملنطقة شحيم في أقليم ال�خ��روب ،حيث
فوجئ بأن محله قد ّ
تعرض للسرقة .اتصل فورًا بمخفر
فصيلة درك شحيم وأخبرهم بما جرى ،فحضرت دورية
إل��ى املكان ومعها أف��راد من األدل��ة الجنائية .نّوبنتيجة
التحقيقات وال�ك�ش��ف ال�ح�س��ي ع�ل��ى امل�ح��ل ت�ب�ّي� ًأن 22
بندقية صيد من عيارات مختلفة قد ُسرقت ،إضافة إلى
ُمبلغ  800ألف ليرة كان موجودًا في درج املكتب ،فيما
ّ
قدرت قيمة قطع الصيد املسروقة بنحو  12ألف دوالر.

نّ
ت �ب�ّي� أي �ض��ًا أن امل �ح��ل ق��د دخ �ل��ه م�ج�ه��ول��ون ع��ن طريق
كسر بابه وخلعه .يأتي هذا الخبر بعدما كانت قيادة
ال�ج�ي��ش ق��د ط�ل�ب��ت ،ق�ب��ل ن�ح��و أس �ب��وع ،م��ن ك�ب��ار تجار
س�لاح الصيد ف��ي لبنان أن ي��وق�ف��وا راه�ن��ًا بيع بنادق
صيد من ُنوع «بومب أكشن» ،وذلك خالل اجتماع عقد
ُفي اليرزة أبلغ فيه التجار أن كميات من هذه البنادق
ه� ّ�رب��ت إل��ى س��وري��ا واستخدمتها مجموعات مسلحة.
االستفهام بشأن حادثة أمس،
ومما يزيد من عالمات
ّ
أن ع��ددًا من ّ
تجار السالح يؤكدون أن أسعار األسلحة
الحربية ،وتحديدًا أسلحة الصيد نصف األوتوماتيكية،
ارتفعت بنسبة كبيرة خ�لال األسابيع املاضية ،وذلك
بسبب ارت �ف��اع الطلب ف��ي األراض ��ي اللبنانية .وكانت
«األخ�ب��ار» قد ذك��رت في ع��دد أم��س أن ع��ددًا من التجار
يحجمون عن بيع بضاعتهم ألشخاص ال يثقون بهم،
بسبب الخشية من تهريب هذه األسلحة والذخائر إلى
سوريا .وفي اإلطار نفسه ،أكد عدد من هؤالء التجار أن
ّ
عمليات شراء أسلحة معدة للتهريب ،تجري باستخدام
ّ
الوسطاء أشخاصًا يثق بهم التجار.

