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المشهد السياسي

األمنية اليوم والجــ
ة
الخط
تنفيذ
ّ
ّ

إجراءات حازمة
لضبط التوترات
وتوقيف املطلوبني
ستعم مختلف املناطق
اللبنانية اعتبارًا من اليوم
وملدة شهر ،وتتواكب
مع اتصاالت سياسية
للجم توتر الشارع الذي
انعكس فلتانًا أمنيًا
واسعًا ،فيما يجتمع
مجلس الوزراء اليوم ليقر
استئجار بواخر الكهرباء،
رافضًا اقتراح وزير املال
زيادة الـ TVA

وس��ط ال �ت��وت��رات األم�ن�ي��ة ال�ك��ام�ن��ة تحت
رم ��اد االن �ق �س��ام��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ح��ادة،
يبدأ ال�ي��وم تطبيق الخطة األمنية على
ج�م�ي��ع األراض� � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون
والتنسيق بني األجهزة األمنية ،ومدتها
شهر كامل كمرحلة أولى.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن ال�ق��رار السياسي،
ال��ذي اقتضى إج ��راء ال�خ�ط��ة ،ص��در منذ
م � ��دة ب� � �ض � ��رورة ال� �ت� �ش ��دد ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
التوترات األمنية وضبط املخالفات على
ك��ل املستويات ،بعدما تفاقمت األعمال
امل �خ �ل��ة ب ��األم ��ن وح � � ��وادث ق �ط��ع ال �ط��رق
وال �ف �ل �ت��ان األم� �ن ��ي .ون�ت�ي�ج��ة ذل� ��ك ،أع�ل��ن
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة م ��روان ش��رب��ل ع��ن شهر
أم �ن��ي ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن اإلج� ��راءت األمنية
ستتعدى الشهر.
وف� ��ي امل �ع �ل��وم��ات أن ال �ت��داب �ي��ر األم �ن �ي��ة
سيتوالها الجيش بالتنسيق م��ع قوى
األم ��ن ع�ب��ر غ��رف��ة عمليات مشتركة بني
االث �ن�ي�ن .وس�ت�ك��ون ال�خ�ط��ة ش��ام�ل��ة ،ول��ن
تقتصر على ب�ي��روت فحسب ،وسيزيد
ً
الجيش اإلجراءات املتخذة أصال ،ونشر
ال� �ح ��واج ��ز امل �ك �ث �ف��ة وت �س �ي �ي��ر دوري� � ��ات
عسكرية ،إضافة إلى مالحقة املطلوبني.
وع�ل�م��ت «األخ �ب��ار» أن ال�ج�ي��ش ستكون
ل��ه األول��وي��ة ف��ي تأمني األم��ن ف��ي منطقة
الضاحية الجنوبية وليس ق��وى األم��ن.
وق ��د ص ��درت أوام� ��ر م �ش��ددة ال ��ى ال�ق��وى
العسكرية واألم�ن�ي��ة بمنع ق�ط��ع ال�ط��رق
م �ن �ع��ًا ب� ��ات� ��ًا ،ألي س� �ب ��ب م� ��ن األس � �ب ��اب
ال �س �ي��اس �ي��ة أو االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وف � ��ي ك��ل
املناطق.

وأك � � ��د وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م� � � ��روان ش��رب��ل
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن العملية لن تقتصر على
إق ��ام ��ة ح ��واج ��ز ل �ل �ت �ف �ي��ش ،ب ��ل س�ت�ش�م��ل
عمليات ده��م ألم��اك��ن وج ��ود املطلوبني
البارزين .وقال شربل إنه سبق أن التقى
نائب األمني العام لحزب الله الشخ نعيم
ق��اس��م ،ال��ذي طالبه بتشديد اإلج ��راءات
األمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت،
«وأكد لي أن حزب الله ال يغطي أي مكان
أو أي شخص ف��ي الضاحية ،وطالبني
بمالحقة جميع املطلوبني في أي مكان
ك� � � ��ان» .وأك � � ��د ش ��رب ��ل أن ث �م ��ة «ت ��رك �ي �زًا
إعالميًا ألسباب سياسية ،على ما يدور
في الضاحية ،في حني أن ما يجري في
هذه املنطقة يجري في كل لبنان».
وف��ي م� ��وازاة ال�ت��داب�ي��ر األم�ن�ي��ة امل�ت�خ��ذة،
ب��دأت الجهات املعنية سلسلة اتصاالت
مع سائر األطراف السياسية واإلعالمية
ّ
التجيش
من أجل تهدئة األوضاع ومنع
اإلعالمي ،وال سيما بعد ما تعرضت له
محطة «ال�ج��دي��د» ،م��ع العلم ب��أن بعض
ال �ج �ه��ات األم �ن �ي��ة ك��ان��ت ق ��د ل �ف �ت��ت قبل
أس� �ب ��وع ان �ت �ب��اه امل �ح �ط��ة إل� ��ى أن بعض
ت �ق��اري��ر امل��راس �ل�ي�ن وال� �ط�ل�اب اإلع�لام �ي��ة
تثير حساسيات ،ومن األفضل تفاديها.
وكذلك فإن مالحظات أمنية عدة سجلت
ع�ل��ى أداء ب�ع��ض امل�ح�ط��ات التلفزيونية
في مواكبتها لعدد من الحوادث األمنية
األخ � �ي� ��رة وأس � �ل� ��وب ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا إلط�ل�اق
امل��وق��وف�ي�ن ف ��ي أح � ��داث ن �ه��ر ال� �ب ��ارد من
سجن رومية .وقد أبدت الجهات األمنية
املشار إليها خشيتها من تفاقم التوتر

ن�ت�ي�ج��ة ب �ع��ض امل �ق��اب�ل�ات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
وال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي س��اه�م��ت أول م��ن أم��س
ف��ي إث ��ارة ال�ن�ع��رات امل��ذه�ب�ي��ة ،وتجييش
ال � � �ش� � ��ارع .وك� �ش� �ف ��ت م� �ع� �ل ��وم ��ات أم �ن �ي��ة
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ال �ج �ي��ش ك � ّث��ف أول من
أم ��س ت��داب �ي��ره األم �ن �ي��ة وك��ث��ف وج ��وده
ع�ل��ى األرض مل�ن��ع ات �س��اع دائ ��رة الفتنة،
بعد معلومات دقيقة عن محاولة حرق
إح� ��دى دور ال �ع �ب��ادة اإلس�ل�ام �ي ��ة ،األم ��ر
ال��ذي ك��ان يمكن أن يفجر فتنة حقيقية.
وق ��د س��اه�م��ت االت �ص ��االت ال �ت��ي أج��ري��ت
مع املسؤولني األمنيني في «ح��زب الله»
وحركة «أم��ل» ،واستمرت حتى ساعات
الصباح األولى ،في لجم انفالت الشارع.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن امل��وق��وف املشتبه
في مشاركته باالعتداء على مبنى قناة
الجديد وسام ع ،لم يذكر خالل التحقيق
معه سوى اسم شخص واحد من الذين
ش ��ارك ��وا ف��ي االع� �ت ��داء .وأك � ��دت م �ص��ادر
رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة
مالحقة املعتدين ،وعدم تغطية أي منهم.

الوضع األمني بني بري وميقاتي
وال� � ��وض� � ��ع األم� � �ن � ��ي وال � �خ � �ط� ��ة األم� �ن� �ي ��ة
عرضهما رئيس املجلس النيابي نبيه
ب��ري ل��وق��ت ط��وي��ل م��ع رئ�ي��س الحكومة
نجيب ميقاتي ف��ي ع�ين التينة ،إضافة
إل � � ��ى ج� �ل� �س ��ة م� �ج� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب ي ��وم ��ي
االث � �ن�ي��ن وال � �ث�ل��اث� ��اء امل �ق �ب �ل�ي�ن وج� � ��دول
أعمالها .وووصف ميقاتي أجواء اللقاء
بـ«املمتازة» .وأكد أن «األمن ليس مواسم،
ب��ل ي�ك��ون دائ�م��ًا ،وبالتالي سيكون هذا

الشهر (األمني) تجربة لكي نتبعها في
كل األوقات» .وقالت مصادر الطرفني إن
أج ��واء ال�ل�ق��اء ك��ان��ت إي�ج��اب�ي��ة ج� �دًا ،وإن
ميقاتي أك��د أن املرحلة املقبلة ستشهد
ً
تفعيال للعمل الحكومي.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ي�ع�ق��د م�ج�ل��س ال� ��وزراء

تقـرير

قرار االتهام = عيب
قرار االتهام في جريمة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري
الذي صدر عن دنيال بلمار
مخالف لـ«جميع املبادئ»
القانونية .هذا ما أثبته أمس
محامو املتهمني األربعة
بالضلوع في جريمة  14شباط
2005
محرر الشؤون القضائية
ّ
«ن�ط�ل��ب م�ن�ك��م ال �غ��اء ق ��رار االت �ه��ام ال��ذي
يستهدف مصطفى ب��در ال��دي��ن وآخرين
ّ
مخولة قانونيًا
ألنه لم يصدر عن جهة
اص � � � � ��داره» .ه � ��ذه ال �ك �ل �م ��ات ت ��وج ��ه ب�ه��ا
امل �ح��ام��ي ال�ف��رن�س��ي (م ��ن أص ��ل ل�ب�ن��ان��ي)
أن� �ط ��وان ق��رق �م��از (امل �ك �ل��ف ب��ال��دف��اع عن
ب��در ال��دي��ن) أم��س إل��ى قاضي االج��راءات
التمهيدية في املحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
دنيال فرانسني .وبعد الدراسة والتدقيق
ّ
ف��ي قانونية ق��رار االت�ه��ام ان�ض� ّ�م ك��ل من
امل �ح��ام�ين ج ��ون ج��ون��ز (دف ��اع ��ًا ع��ن ب��در
الدين) ويوجني اوسوليفان واميل عون
(دف� ��اع� ��ًا ع ��ن س �ل �ي��م ع� �ي ��اش) وف �ي �ن �س��ان
كورسيل الب��روس وياسر حسن (دفاعًا
ع � ��ن ح� �س�ي�ن ع� �ن� �ي� �س ��ي) وداي� � �ف � ��د ي��ون��غ
وغيناويل ميترو (دفاعًا عن أسد صبرا)
الى قرقماز في التوقيع على الطعن في
قانونية قرار االتهام.
ش��رح املحامي قرقماز أن ال�ن� ّ�ص املرفق
بقرار مجلس االمن الدولي )2007( 1757
يتيح لالمني العام لالمم املتحدة تعيني

«مدع عام ملدة ثالث سنوات» (امل��ادة ،)3
ويتكرر ذكر ذلك في ّ
ّ
نص نظام املحكمة
ّي�نّ
(امل ��ادة  .)11وبالفعل ع� ب��ان ك��ي مون
دن �ي��ال ب�ل�م��ار ف��ي ه ��ذا امل�ن�ص��ب ي ��وم 14
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي  2007م �ش �ي �رًا ال� ��ى أن��ه
س�ي�ب��دأ ع�م�ل��ه ف��ي االول م��ن آذار .2009
ّ
استمر بلمار في ه��ذا املنصب حتى 29
ش�ب��اط  2012علمًا ب��أن االم�ي�ن ال �ع��ام لم
ي�ص��در ق ��رارًا بتمديد م��دة التعاقد معه
ً
وبناء على
منذ  14تشرين الثاني .2007
ذل��ك ،رأى ف��ري��ق ال��دف��اع أن م��دة التعاقد
مع بلمار انتهت يوم  13تشرين الثاني
 ،2010ب �ع��دم��ا ح � ّ�دده ��ا ال �ن �ظ��ام ب�ث�لاث
س �ن��وات .وب��ال�ت��ال��ي ف��ان جميع االع�م��ال
التي قام بها بلمار بعد هذا التاريخ ،بما
فيها ص�ي��اغ��ة ال �ق��رار االت�ه��ام��ي وجميع
الطلبات وامل��راس�لات والتحقيقاتّ ،
تعد
غير قانونية ألن الجهة التي قامت بها
ل��م تكن تتمتع بالصفة القانونية التي
ّ
تخولها القيام بها.
وأشار قرقماز الى انه كان بوسع االمني
العام لالمم املتحدة القول في  14تشرين
الثاني  2007إنه يعتزم تعيني بلمار في
منصب امل��دع��ي ال�ع��ام ف��ي ت��اري��خ الح��ق،
ل �ك��ن ذل� ��ك ل ��م ي �ح �ص��ل ،ب ��ل ت� � ّ�م ال�ت�ع�ي�ين
ف��ي ال�ت��اري��خ ذات��ه وبالتالي ي�ع� ّ�د بلمار،
ب�ح�س��ب االص� ��ول ال�ت�ع��اق��دي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
الدولية ،مدعيًا عامًا للمحكمة الخاصة
ب�ل�ب�ن��ان اب� �ت � ً
�داء م��ن  14ت �ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
ّ
 .2007وك��ان يمكن األم�ين العام أن يمدد
التعاقد مع بلمار يوم  13تشرين الثاني
 2010لكنه لم يفعل.
أم��ا وج��ود نائبة املدعي العام القاضية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ج��وس�ل�ين ت��اب��ت ف� �ـ«ال يغطي
العيب القانوني» القائم ،إذ ان وظيفتها
ب � �ح � �س� ��ب ن � � �ظ� � ��ام امل � �ح � �ك � �م� ��ة ت �ن �ح �ص��ر
ب �ـ«م �س��اع��دة» امل��دع��ي ال �ع��ام (امل � ��ادة )11

