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قصور العدل

ّ
القوى السيارة متى تسير إلى صور؟
ملاذا ال يتعزز عديد القوى األمنية لضبط
الوضع في صور؟ وملاذا ال يسهم عناصر
القوى السيارة في ضبط األمن وتخفيف
الضغط عن املخافر القليلة العدد
والكثيرة املهمات؟
آمال خليل
ص��ور
ق�ب��ل ن�ح��و ع ��ام ،ش �ه��دت م��دي�ن��ة ّ
«انتفاضة» ضد الفلتان ال��ذي ّ تفشى
ف � ��ي ب� �ع ��ض أح � �ي� ��ائ � �ه� ��ا ،وت � �م� ��ث� ��ل ف��ي
إش � �ك � ��االت ف� ��ردي� ��ة واع � � �ت � � ��داءات ع�ل��ى
امل��واط �ن�ي�ن وت ��زاي ��د ال �س��رق��ة ،وال�س�ك��ر
في األماكن العامة ،وتفشي املخدرات،
وظواهر اإلزعاج وإقالق الراحة.
حينها ،لجأت بلدية صور الى قائدي
ال�ج�ي��ش وق ��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي وال��ى
امل �س��ؤول�ي�ن ال �س �ي��اس �ي�ين وال �ح��زب �ي�ين
«إلن � �ق� ��اذ امل ��دي� �ن ��ة م ��ن ب ��راث ��ن ان� �ع ��دام
األم��ن ال��ذي ي�ه� ّ�دد موقعها السياحي
وال� �ت� �ع ��ددي» .ول � � ّ�وح رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة
ح �س��ن دب � � ��وق ،ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ع�ق��ده آن ��ذاك بسبب خ �ط��ورة ال��وض��ع،
«بالتحول الى اعتماد األمن الذاتي إذا
ل��م تعمل ال�ق��وى األم�ن�ي��ة والسياسية

بورتريه

على مالحقة املخلني والزعران وتعزيز
عديد العناصر األمنية والعسكرية».
أث� �م ��رت «االن� �ت� �ف ��اض ��ة» اه �ت �م��ام��ًا م��ن
جانب ال�ق��ادة األمنيني والسياسيني،
فانحسرت جزئيًا اإلشكاالت ومظاهر
اإلزعاج ،لفترة وجيزة ،قبل أن تتجدد
ب��وت �ي��رة أخ �ط ��ر م �ن��ذ أش� �ه ��ر ،وب�ل�غ��ت
ذروت � �ه� ��ا ،ك� ّ�م��ًا ون ��وع ��ًا ،خ �ل�ال م��وس��م
ال �ص �ي��ف ال �ح ��ال ��ي ،ل�ت�س�ج��ل م�س�ت��وى
خطيرًا نسبة ال��ى مدينة بمواصفات
ص��ور :من إق��دام ش��اب على طعن آخر
ب �س��اط��ور ل �خ�ل�اف ع �ل��ى «ال�ت�ش�ف�ي��ط»،
ال � � ��ى ت �ك �س �ي ��ر ش � �ب� ��ان أح � � ��د امل� �ط ��اع ��م
وط� �ع ��ن خ �م �س��ة م� ��ن زب ��ائ� �ن ��ه ب�س�ب��ب

أكثر من  250عنصرًا
فرزوا للجنوب ال يزالون
يتمركزون في صيدا

ً
ف �ت ��اة ،وص � ��وال ال ��ى االع� �ت ��داء امل�ت�ك��رر
على دوري��ات القوى األمنية وتكسير
آل �ي ��ات �ه ��ا وض� � ��رب ع �ن ��اص ��ر ال �ش��رط��ة
ال� �ب� �ل ��دي ��ة وال � �ت � �ع� ��رض مل ��واط� �ن�ي�ن م��ن
ج��ان��ب ش�ب��ان ف��ي ح��ال��ة س�ك��ر وت�ع��اط
للمخدرات ،كما يسجل انتشار لحمل
السكاكني واآلالت الحادة بني الشبان
ً
في األماكن العامة ،وصوال الى إطالق
ال �ن��ار خ�ل�ال اإلش �ك��االت ال�ف��ردي��ة التي
ت �ت �ح��ول ال � ��ى ح � ��رب ع �ص ��اب ��ات ت�ق�ف��ل
خاللها أحياء سكنية .أصابع االتهام
ت� ّ
�وج��ه ال ��ى ب�ع��ض ال �ق��وى السياسية
وال�ح��زب�ي��ة ب��أن�ه��ا «ت�غ�ط��ي البلطجية
ال�ج��دد ف��ي ص��ور وتحميهم وتضغط
ل��دى القضاء ل�لإف��راج عنهم سريعًا»،
إال أن ال �ل��وم األك �ب��ر ي� ّ
�وج �ه��ه األه��ال��ي
ال��ى ال�ق��وى األمنية التي ل��م تستجب،
إال ع �ل��ى ن �ح��و ب �س �ي��ط ،ل�ط�ل��ب ت�ع��زي��ز
عديدها .ويتساءل كثيرون :أي��ن هي
ال �ق��وى ال�س�ي��ارة ال�ت��ي ف ��رزت قيادتها
أكثر من  250عنصرًا منها للجنوب،
ال ي��زال��ون ي�ت�م��رك��زون ف��ي م�ق��ره��م في
مجمع قوى األمن الداخلي في صيدا،
علمًا أن مهمتها تنص على أن «تبقى
جاهزة للتدخل الفوري في أي منطقة
ملؤازرة القطعات اإلقليمية».
ف ��ي ال �ط��ري��ق ال� ��ى ص� ��ور ه� ��ذه األي � ��ام،
ق ��د ت �ل �م��ح ب�ي�ن س �ت��ة ع �ن��اص��ر وس �ت��ة

أفراد من سرية «الفهود» في األمن الداخلي خالل تدريب في الضبية (هيثم املوسوي)
ع�ش��ر ع�ن�ص�رًا أم�ن�ي��ًا يلبسون بزاتهم
ال �ك �ح �ل �ي��ة .وي� �ت� �م ��رك ��زون ع �ن��د ب�ع��ض
م��داخ��ل ال �ق��رى ف��ي ال��زه��ران��ي أو عند
مدخل الشبريحا أو حي املساكن ملنع
دخ� ��ول ال �ش��اح �ن��ات ال �ت��ي ت�ن�ق��ل م��واد
البناء ال��ى ال��ورش املخالفة .فهل هذا
العدد كاف ملواجهة التحديات الراهنة
م��ن اإلش �ك��االت ال��ى مخالفات البناء؟
يشير أحد الضباط الى أنه كان يرفع
طلبًا ال��ى قيادته لالستعانة بالقوى
السيارة في ضبط اإلشكاالت والتعدي
على املشاعات في صور .وبعد «ما ال
ي�ق��ل ع��ن ث�لاث��ة أي ��ام ،ق��د ُي�ل� ّ�ب��ى الطلب
ب�س�ت��ة ع�ن��اص��ر أو أك �ث��ر ب�ق�ل�ي��ل ،ل�ي��وم
أو يومني قبل أن تسحب سريعًا الى

مقرها او إلى منطقة أخرى» .الضابط
نفسه يقف عاجزًا أمام شكاوى بعض
امل��واط�ن�ين وال�ق�ض��اة م��ن ع��دم قدرتهم
ع �ل ��ى ت �ل �ب �ي��ة امل� �ه� �م ��ات امل �ط �ل ��وب ��ة م��ن
فصيلته ،التي ال تضم أكثر من ستة
عناصر .بدءًا من تسيير الدوريات الى
التحقيق ف��ي اإلش �ك��االت وال �ح��وادث،
ً
جلسات
وصوال الى توصيل تبيلغات
ُ
امل�ح��اك��م .وه��و يلفت ال��ى أن��ه إذا «ف��رز
ال� �ع ��دد ال �ك ��اف ��ي م ��ن ال� �ق ��وى ال �س �ي��ارة
ال � ��ى ص � ��ور ووض � � ��ع ب� �ت� �ص ��رف غ��رف��ة
العمليات وال�ط��وارئ في قيادة سرية
صور اإلقليمية ،يوفر إنتاجًا وسرعة
أكثر في حفظ األم��ن وتنفيذ املهمات
املطلوبة».

أعدها رضوان مرتضى

«أبو طلحة» الدوسري

«سفير القاعدة» في رومية  ...واملشرق العربي

محمد الدوسري،
أو «أبو طلحة» ،أحد
األسماء الالفتة بني
الفارين من سجن
رومية املركزي السبت
املاضي .إذ يتردد
أنه أخطر املطلوبني
اإلسالميني الرتباطاته
الوثيقة بتنظيم
«القاعدة» الذي أوكل
إليه تأسيس فرع
للتنظيم في لبنان

فور انتشار خبر تمكن
السجني محمد الدوسري
(مواليد  )1973من الفرار
من سجن رومية املركزي،
امتألت صفحات عشرات
املواقع اإلخبارية
اإلسالمية على الشبكة
االلكترونية بخبر هروب
«املجاهد أبو طلحة
الدوسري» من أحد سجون
لبنان .وقد حفلت مواقع
الدردشة بالدعاء للسجني
الفار محمد الدوسري
(مواليد  )1973بـ«النجاة
من أعدائه ووصوله إلى
أهدافه ساملًا معافى».

ي� �ح ��وز ال �س �ج�ي�ن ال � �ه� ��ارب ال �ك��وي �ت��ي
م �ح �م��د ال� � ��دوس� � ��ري ،امل �ل �ق ��ب ب� �ـ«أب ��و
طلحة»« ،مكانة خ��اص��ة» ف��ي تنظيم
«ال � �ق � ��اع � ��دة» ألدواره ف� ��ي أك� �ث ��ر م��ن
دول��ة .مكانته ل��دى التنظيم ،بحسب
امل �ع �ل��وم��ات االس �ت �خ �ب ��اري ��ة ،أع�ط�ت��ه
ت ��وص �ي ��ف «أح� � ��د أخ� �ط ��ر امل �ط �ل��وب�ين
ف � ��ي س� �ج ��ن روم � � �ي� � ��ة» .ف � ��ي امل� �ق ��اب ��ل،
ي �ن �ف��ي إس�ل�ام �ي ��ون وج � ��ود أي راب ��ط
ب �ي�ن ال � ��دوس � ��ري وت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة.
ف � ��ال � ��دوس � ��ري ،وف � ��ق ع ��ارف� �ي ��ه داخ� ��ل
السجن املركزي ،كان شخصًا عاديًا.
ورغ� ��م ن �ف��ي ج �ه��ات إس�لام �ي��ة للتهم
املسوقة بحقه ،يبقى لغزًا قد تتكشف
خفاياه في وقت ما.
وق��د ش��اءت ال�ص��دف ،ال�ت��ي ق��د تكون
م�� ّ
�دب � ��رة ،أن ي �ت �م �ك��ن «امل� �ج ��اه ��د أب��و
ط�ل�ح��ة» م��ن ال �ف��رار إل��ى ج��ان��ب ثالثة
س�ج�ن��اء م��ن م��وق��وف��ي ف�ت��ح اإلس�ل�ام.
م�لاب �س��ات ال �ف ��رار ال ت� ��زال م�ج�ه��ول��ة،
لكن رائ�ح��ة ال�ت��واط��ؤ تفوح ف��ي كثير
م��ن األروق � ��ة .ي�ف�ت��رض بالتحقيق أن
يحسم القضية ،لجهة ما يتردد عن
ّ
تورط ضباط أو لجهة كشف ما تردد
عن وجود صلة لشخصية سياسية
ب �ع �م �ل �ي��ة ال� � �ف � ��رار ،ل �ك��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة أن
السجناء ّ
فروا و«أبو طلحة» سيبقى
ّ
يتنشق ه��واء الحرية حتى أم� ٍ�د غير
معلوم.
وسط أخذ ّ
ورد ،بني موافق على وسم
�ض
«أب��و طلحة» ب �
ـ«اإلره��اب��ي» وراف� ٍ
ُ
ل � �ه� ��ذه ال � �ص � �ف� ��ة ،ت� � �ب � ��رز م �ج �م��وع��ات
م �ع �ط �ي��ات ت �ب �ق��ى غ �ي��ر م ��ؤك ��دة حتى
تحسمها الجهات الرسمية .فيحكى
أن «ل �ل �م �ج ��اه ��د أب � ��و ط� �ل� �ح ��ة» ب��اع��ًا
ّ
ً
ط��وي�لا ف��ي م�ج��ال اإلره� ��اب ،إذ يتهم
بالضلوع ف��ي العديد م��ن العمليات
األم� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ال� � �ع � ��راق .وي � �ت� ��ردد أن ��ه
م �ت��ورط ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ت�ف�ج�ي��ر م��رك��ز
ت �ج��اري ف��ي ق�ط��ر وم��راك��ز أخ ��رى في
امل �م �ل �ك��ة األردن � � �ي� � ��ة ،وي � ��واج � ��ه ت�ه�م��ًا
ت� �ص ��ل ع �ق��وب �ت �ه��ا ال� � ��ى االع� � � � ��دام ف��ي
قضايا عدة تمس أمن دولة الكويت،
منها تحريض الشباب على القتال

