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أعدها عفيف دياب

املوسوي
هادي
ّ

إجازة جامعية من خلف القضبان

لم تمنع قضبان السجن الفوالذية هادي ً من إكمال تحصيله العلمي .أنهى دراسته الجامعية في عتمة الزنزانة،
كي يخرج عند انتهاء محكوميته حامال شهادة ليسانس في التاريخ .فرحة ّ
التخرج لن يعادلها سوى لحظة الخروج
إلى الحرية

تعددت األسباب التي
أفضت الى جريمة القتل
املتهم بها هادي علي
املوسوي املحكوم بالسجن
 7سنوات ونصف .فعلى
أثر الجريمة املتهم بها،
تنوعت التحقيقات األمنية
والقضائية ،وتوصلت
الى خالصة وضعت أمام
القضاء املختص الذي أصدر
حكمه بـ«انتفاء السببية
بني الجرم والنتيجة ،وقررنا
ً
باإلجماع اعتبار الجرم قتال
عرضيًا ،وتجريمه باملادة
.»547/184

ح �ق��ق ه ��ادي ع �ل��ي امل ��وس ��وي حلمه
خ� �ل ��ف ال� �ق� �ض� �ب ��ان ،ون � � ��ال إج� ��ازت� ��ه
الجامعية بعد تعب وسهر وحرية
م �س �ج��ون��ة .ح ��ري ��ة ل ��م ي �ك��ن ه ��و م��ن
ّ
قرر أسرها ،بل «ساعة تخل» كانت
ال�س�ب��ب ف��ي س�ج�ن��ه وإدان �ت ��ه بحكم
قضائي بجريمة قتل قبل سنوات
سبع .جريمة ال يعرف ه��ادي كيف
وق � �ع� ��ت ف � ��ي ق ��ري� �ت ��ه ال� �ن� �ب ��ي ش �ي��ت
ومل ��اذا؟ لكنه أي�ق��ن أن ال�ق��ان��ون فوق
ك��ل اعتبار ،وه��ا ه��و ينفذ عقوبته،
منتظرًا ب�ف��ارغ ال�ص�ب��ر ان�ت�ه��اء م��دة
م �ح �ك��وم �ي �ت��ه ل �ي �ع ��ود ال � ��ى ال �ح �ي��اة
الطبيعية.
رف� ��ض ه � ��ادي ف ��ي ق� � ��رارة ن �ف �س��ه أن
ي �ن �ه��ي م �ح �ك��وم �ي �ت��ه وي � �خ� ��رج ال ��ى
ال�ح��ري��ة م��ن دون أن ي �ك��ون م�ع��ه ما
ي� �س ��اع ��ده ع� �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة ال �ح �ي��اة
وم�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا .ص �م��م ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة
دروس � � � ��ه ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ،وه� � ��و ال � ��ذي
ك ��ان ط��ال �ب��ًا ف��ي ال �س �ن��ة ال �ث��ال �ث��ة في
ك �ل �ي��ة اآلداب وال� �ع� �ل ��وم اإلن �س��ان �ي��ة
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ف��رع
ال��راب��ع (زح�ل��ة) قبل وق��وع الجريمة
(رفض اإلفصاح عن تاريخ وقوعها
ل� �ح� �س ��اب ��ات خ � ��اص � ��ة) ال � �ت� ��ي أدي � ��ن
ب��ارت �ك��اب �ه��ا وح �ك��م ع�ل�ي��ه ب��ال�س�ج��ن
ملدة  7سنوات و 6أشهر.
ي �ق��ول ه� ��ادي ل� �ـ «االخ� �ب ��ار» إن ��ه قبل
وق ��وع ال �ج��ري �م��ة ،ك ��ان أي �ض��ًا طالبًا
في كلية الحقوق ويتابع في الوقت
ن �ف �س��ه دراس � � ��ة ال� �ت ��اري ��خ ف ��ي ك�ل�ي��ة
اآلداب« .ك�ن��ت ف��ي ال�س�ن��ة ال��دراس�ي��ة
الرابعة في كلية الحقوق ،واتهمت
خاللها بجريمة القتل العرضي ،ما
حرمني من متابعة ال��دراس��ة ،إذ لم
أستطع التقدم لالمتحان النهائي».
وي� �ض� �ي ��ف «ب� �ع ��دم ��ا ص� � ��در ال �ح �ك��م
القضائي بحقي ،تقدمت بطلب الى
إدارة السجن لتسمح ل��ي بمتابعة
دروسي في اختصاص التاريخ في
كلية اآلداب».

تقرير

«امتحان» امليكانيك يرهق أهل البقاع الشمالي
أخيرًا ،ارتفعت أصوات البقاعيني
املطالبني باستحداث مركز معاينة
في الهرمل ،نظرًا لطول املسافة بينهم
وبني زحلة ،ال سيما أن الطرقات سيئة،
والتكاليف باهظة ،والوضع
االقتصادي مزر
البقاع الشمالي ــ رامح حمية
في البقاع« ،الطرقات بتشبه كل شي
إال الطرقات» ،يقول علي جعفر ،أحد
أب �ن��اء ب �ل��دة ح ��وش ال �س �ي��د ع �ل��ي ،في
قضاء الهرمل .استيقظ الرجل فجرًا،
ع �ل��ى غ �ي��ر ع ��ادت ��ه ،ل �ي��دق��ق ممتعضًا
ف��ي أوراق تسجيل س�ي��ارت��ه .ارتشف
س� ��ري � �ع� ��ًا ف � �ن � �ج� ��ان ق � �ه� ��وت� ��ه ،وت� ��ذك ��ر
الطريق الطويلة .قد تمتد رحلته إلى
«امليكانيك» يومًا أو يومني« .الله أعلم
اذا بتنجح أو بتسقط ب��االم�ت�ح��ان».
ه ��و ام� �ت� �ح ��ان إذًا ،م� �ح ��اط ب �م �ع��ان��اة
ج �س��دي��ة ون �ف �س �ي��ة ،وط �ب �ع��ًا م��ال �ي��ة،
نتيجة املسافة الطويلة ،التي تتجاوز
 120كيلومترًا إلى مركز املعاينة في
م��دي �ن��ة زح� �ل ��ة ف ��ي ال �ب �ق ��اع األوس � ��ط.
«الطامة الكبرى» بحسب جعفر تكمن
ف��ي م��ا ل��و «رس �ب��ت ال �س �ي��ارة» .األم��ر
ال��ذي يعني «رحلة جديدة من قضاء

الهرمل إل��ى البقاع األوس ��ط ،وأع�ب��اء
إضافية جديدة».
م �ع��ان��اة ج�ع�ف��ر مل�ع��اي�ن��ة س �ي��ارت��ه كل
عام ،ال تقتصر عليه وحده ،بل تمتد
لتشمل أك�ث��ر م��ن  150أل��ف نسمة من
أبناء قرى البقاع الشمالي ،بدءًا بقرى
ً
وب �ل��دات ق�ض��اء ال�ه��رم��ل ،وص ��وال إل��ى
ال �ق��رى ال �ح��دودي��ة ك��ال �ق��اع وع��رس��ال
ورأس ب �ع �ل �ب��ك وغ� �ي ��ره ��ا .ف��امل �س��اف��ة
التي يقطعها أب�ن��اء املنطقة تتفاوت
ب�ين ق��ري��ة وأخ� ��رى ،ت �ت��راوح ب�ين 100
و 130ك �ي �ل��وم �ت �رًا ،ك �م��ا ف ��ي س �ه�لات
امل� � � ��اء وم � ��رج � �ح �ي��ن .ت � �ف� ��رض ع �ل �ي �ه��م
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن أع �م��ال �ه��م وت�خ�ص�ي��ص
أيام محددة إلنجاز معامالت الكشف
على سياراتهم .أحيانًا ،من املمكن أن

نسبة السيارات التي
أوقفت عن السير
وحولت الى أنقاض
ّ
وصلت الى %40

يتطلب األمر فترة زمنية أطول فيما
لو كانت الزحمة كتلك التي شهدها
م��رك��ز امل�ع��اي�ن��ة ف��ي زح �ل��ة ع�ل��ى م��دى
الشهرين املاضيني ،بعد إقرار قانون
اإلعفاء من دفع غرامات التأخير على
امليكانيك ،كما يشرح علي طه ـ أستاذ
متعاقد من مدينة الهرمل .يلفت طه
إلى أن ع��ددًا كبيرًا من أهالي املنطقة
ي �ض �ط��رون «غ�ص�ب��ًا ع�ن�ه��م» ال ��ى ت��رك
أعمالهم إلج��راء املعاينة امليكانيكية
في زحلة ،حتى أن «بعضهم ينام في
زحلة» .طه تخلى عن ساعات تعاقده
ليوم كامل بسبب املعاينة ،لكنه ،رغم
ذل��ك« ،أشكر الله أن سيارتي نجحت
ألع� ��ود إل ��ى م �ن��زل��ي ق��راب��ة ال �ث��ام �ن��ة»،
مشيرًا إلى أنه «دفع  60ألف ليرة بدل
بنزين للسيارة ،ما خال رسم املعاينة
امليكانيكية ومبلغ  33ألف ليرة».
أم ��ا ع �ب��د ال��رح �ي��م ال �س��اح �ل��ي ،ف�ت��ذم��ر
ب��دوره من «الحالة السيئة للطرقات
ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط امل� �ن� �ط� �ق ��ة ب �ب �ع �ض �ه��ا»،
خصوصًا تلك املمتدة من بلدة مقنة
ً
م � ��رورًا ب��ال �ت��ل األب �ي ��ض وص � ��وال إل��ى
م �ف��رق إي �ع��ات وب �ل��دة دورس ،وال�ت��ي
ت �ش �ه��د أع� �م ��ال ح �ف��ر وش � ��ق« ،وال �ل ��ي
سيارته من الشركة مش ممكن تمرق
ّ
وتتكسر» .هكذا ،يكتظ هؤالء
عليه إال
جميعهم في مركز معاينة ميكانيكية
واح ��د ،ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ك�ب�ي��رة كالبقاع
لديها ام�ت��داد جغرافي ش��اس��ع .وفي

مركز معاينة في منطقة وسطية بني بعلبك والهرمل سيخفف األعباء عن أبناء املنطقة
ض��وء ع��دم اس�ت�ح��داث م��رك��ز معاينة
ف��ي محافظة بعلبك ـ الهرمل ،ترتفع
أص � � � ��وات أه � ��ال � ��ي امل� �ن� �ط �ق ��ة م �ط��ال �ب��ة
ب��إن �ج��از ه ��ذا امل� �ش ��روع ،لـ«تخليص
ال �ن��اس م��ن معاناتهم ك��ل ع ��ام» ،كما
ي� �ق ��ول أح� �م ��د ش� �ع� �ي ��ب ،وه � ��و خ�ب�ي��ر
سير محلف ف��ي الهرمل .أك��د األخير
«عدم تجاوب أي من مسؤولي وزارة
الداخلية مع الطلبات املتكررة بشأن
اس�ت�ح��داث م��رك��ز معاينة ف��ي منطقة
وس �ط �ي��ة ب �ي�ن ب �ع �ل �ب��ك وال� �ه ��رم ��ل ف��ي
بلدات العني أو اللبوة ،علمًا أن األمر
«ي�خ�ف��ف األع �ب ��اء ع��ن أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة،
ويمنع إقبالهم امل�ت��زاي��د على إيقاف
سياراتهم عن السير بنسبة وصلت

ال��ى  %40وتحويلها إل��ى م��ا يسمى
أنقاض»« .الناس ما معها حق ربطة
خبز في ظل وضع حدودي ال نحسد
عليه» ،يختم شعيب.
ب ��دوره ،رأى ال�ن��ائ��ب غ��ازي زعيتر أن
«تقصير الدولة في استحداث مركز
معاينة ميكانيكية في املنطقة اصبح
بمثابة جريمة يومية ترتكبها بحق
مواطنيها» ،مشددًا على حاجة قرى
وب �ل ��دات ب�ع�ل�ب��ك ـ ال �ه��رم��ل إل ��ى م��رك��ز
معاينة ،حتى «ق�ب��ل ص��دور مرسوم
اس �ت �ح��داث م �ح��اف �ظ��ة» .ول�ل�م�ن��اس�ب��ة،
أع �ل��ن زع �ي �ت��ر أن ن� ��واب ت�ك�ت��ل بعلبك
ـ ال�ه��رم��ل «ي�ط��ال�ب��ون دائ �م��ًا بافتتاح
مركز معاينة».

