
دفع للقوى األمنية مبلغ 800 ألف ليرة، 
ل��ق��اء إن��ج��از ورش��ت��ه، لكنه أك��د أن املبلغ 
»ك����ان ع��ل��ى دف���ع���ات«، ب����دءًا م���ن »مرحلة 
 الى 

ً
األساسات، مرورًا باألعمدة، وصوال

صّبة السطح«. 
»األخبار«  معلم بناء في البقاع، تحدث ل�
)رف�����ض ذك����ر اس���م���ه خ���وف���ًا م���ن تجريمه 
ب��ف��ع��ل دف����ع رش�������وة(، وك���ش���ف أن أعمال 
البناء باتت، منذ ثالثة أشهر، »ال تتطلب 
رخ���ص���ًا ق���ان���ون���ي���ة، ب����ل م��ب��ل��غ��ًا م����ن املال 
لجيب عناصر بعض الدوريات األمنية 
ال����ذي����ن ي���ت���ج���ول���ون وي���ت���ق���ّص���ون ع����ن كل 
ل�...)غض الطرف(«.  ورشة، تعتبر كافية 
إال أن »ال����رش����وة« ت��ب��دو غ��ي��ر ث��اب��ت��ة من 
ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة امل��ال��ي��ة، ف��ه��ي ب��ات��ت أشبه 
»ب��ورص��ة« ت��ت��ح��رك أس��ع��اره��ا بحسب  ب���
فيها،  األمنية  والحركة  والبلدات  القرى 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��وق��ع ال���ورش���ة ف��ي��م��ا لو 

كان قريبًا من الطرقات العامة أو بعيدًا 
الورشة  البناء، كانت  عنها. يؤكد معلم 
ليرة،  أل���ف   200 بسعر  تغطى  بأكملها 
إال أنها بدأت ترتفع لتصل الى حد 600 
ألف، أما اليوم فقد سجلت مليونًا ومئة 
ألف ليرة«، موضحًا أن »الرشوة« يجري 
ت��ح��دي��د ق��ي��م��ت��ه��ا ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع أفراد 
البناء  الدورية األمنية، بحسب مساحة 
املساحة  »ف���إذا كانت  إن��ش��اؤه،  املفترض 
120 م��ت��رًا م��رب��ع��ًا، ف��امل��ب��ل��غ ي���ت���راوح بني 
تتعدى  التي  تلك  أم��ا  دوالر،  و400   300
200 متر مربع، فرشوتها كبيرة شوي.. 
بني 600 و700 دوالر، أما »الدوبليكس« 
)م����ن����زل م����ن ط���ب���ق���ت���ني( ف���ك���ل ط���ب���ق���ة لها 
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رخصة ال من التنظيم املدني، وال حتى 
من البلديات. 

محمد )اس��م مستعار( رأى أن تنفيذ أو 
اس��ت��ص��دار رخ��ص��ة ال��ب��ن��اء م��ن التنظيم 
املدني أم��ر يتطلب دف��ع أكثر من 3 آالف 
دوالر، وتساءل »مل��اذا علّي أن أدف��ع هذا 
املبلغ، فيما أنا دفعت مليون بس؟!«، أما 
أنه  إل��ى  )اس���م مستعار( فقد لفت  رب��ي��ع 

حسابها الخاص«. 
رش���ى ال��ب��ن��اء ال ي��م��ك��ن ح��ص��ره��ا بمعلم 
دون آخر في البقاع، فجميعهم يعتمدون 
ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة »ح��ت��ى ن��س��ت��رزق وإال ما 
فينا نضرب وال ضربة شاكوش«،  ك��ان 
 
ً
آخ���ر، كاشفًا أن رجاال ب��ن��اء  ي��ق��ول معلم 

من القوى األمنية، على الرغم من »بلع« 
ي��ف��رض��ون ش��روط��ه��م املتعلقة  ال���رش���وة، 
باملدة الالزمة »لفك ألواح الدعم الخشبية 
وال��ح��دي��دي��ة ب��أس��رع وق���ت م��م��ك��ن، وذلك 
املعلومات«،  لفرع  فسدة  شي  من  خوفًا 
مضيفًا إن السرعة املفروضة في التنفيذ 
ت��خ��ل��ق ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��ي��وب ف���ي البناء، 
أل���واح الدعم   م��ن فترة شهر لفك 

ً
»ف��ب��دال

ي��ف��رض��ون علينا نزعه  ال��س��ط��ح،  ل��ص��ّب��ة 
خالل فترة ال تتعدى عشرة أي��ام« يقول 

معلم البناء. 
 أمنيًا عن مدى 

ً
»األخبار« سألت مسؤوال

صدقية ما تحدث عنه األهالي ومعلمو 
البناء عن هذه الرشى، وجاءت اإلجابة 
 ب���أن »امل��ع��ل��وم��ات صحيحة مئة 

ً
ق��اط��ع��ة

ع���ن ح��ده��ا كثيرًا«  وأن���ه���ا زادت  ب��امل��ئ��ة، 
م 

ّ
تنظ التي  التقارير  رغ��م  م��ن يسأل  وال 

ب��ش��ك��ل ش��ب��ه أس��ب��وع��ي ف���ي ح���ق أمنيني 
تغطية  ل��ق��اء  رش��ى  يتقاضون  مخالفني 
البقاع، وب��األخ��ص في  ف��ي  البناء  ورش 

بعلبك ����� الهرمل. 
يكون  »أن  األم����ن����ي  امل����س����ؤول  اس��ت��ب��ع��د 
الغطاء السياسي قد سمح بازدياد هذه 
أنه  رأى  ب��ل  القانونية«،  غير  املخالفات 
قوى  ق��ي��ادة  تشدد  لعدم  فعلية  »نتيجة 
املرتشني«،  معاقبة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي  األم���ن 
م��ش��ددًا ع��ل��ى ض����رورة »ت��ح��وي��ل مخالفة 
البناء إلى جنحة، وذلك بموجب قوانني 
م��س��ت��ح��دث��ة ت��ج��ع��ل امل���واط���ن »ي��ف��ك��ر مئة 
القوانني،  إق��دام��ه على مخالفة  م��رة قبل 
ال���رش���وة«، وردًا على  أو  ب��ال��ب��ن��اء  س����واء 
سؤاله عن مدى تأثير الرشى على هيبة 
ال��ق��وى األم��ن��ي��ة، أج��اب امل��س��ؤول األمني: 
»ب��ال��ط��ب��ع ه��ي ت��ف��ق��ده��م ه��ي��ب��ة املؤسسة 
املخّولة حفظ النظام وتطبيق القوانني، 

وحتى معاقبة املخالفني!«. 
أخيرًا، تجدر اإلشارة إلى أنه بحسب ما 
ي��ت��ردد ب��ني األم��ن��ي��ني، أن عناصر بعض 
ال����داخ����ل����ي، يتلقون  ق�����وى األم������ن  م����راك����ز 
ع��ق��وب��ات دوري����ة، وك��ل منهم على حدة، 
وش��ه��ري��ًا، ل��ق��اء حصة م��ن ال��رش��وة التي 

يتقاضونها. 

»الرشوة« تبدو غير ثابتة 
من حيث القيمة المالية

بالتنسيق مع أفراد 
الدورية األمنية

رضوان مرتضى

ب��ني خمسة شبان،   
ٍّ

ال��ق��ّص��ة بتحد ب���دأت 
الشّبان  أراد  ق�����اص�����رون.  م��ن��ه��م  ث���الث���ة 
ال��ي��اف��ع��ون إث���ب���ات َم���ن أك��ث��ره��م شجاعة 
ل���ي���دخ���ل امل���ق���ب���رة وُي���ح���ض���ر ب���ق���اي���ا أحد 
���ة ع��ل��ى األقل. 

ّ
األم������وات أو ج��م��ج��م��ة ج���ث

فقصدوا  آخ��������ران،  وم���ع���ه  األول  ان����ب����رى 
لبنان(  )جبل  مجدلبعنا  بلدتهم  مقبرة 
التي تكون مفتوحة في العادة. اقتربوا 
���ج���م���ع ف���ي���ه���ا ب���ق���اي���ا عظام 

ُ
����رف����ة ت

ُ
م����ن غ

األم��وات حيث كانت الساعة تقترب من 
منهما عصًا  اثنان  فأنزل  فجرًا،  الثالثة 
الغرفة،  داخ����ل  م���ن  جمجمتني  وس��ح��ب��ا 
التي تكون مفتوحة في العادة، وخرجا 
لالحتفال مع الباقني، السّيما أنهم كانوا 
باحتسائه.  وب����دأوا  نبيذًا  أح��ض��روا  ق��د 
ش��ج��اع��ة ال��ث��الث��ة األوائ������ل ح��ّم��س��ت أحد 
 ‘نه سُيحضر 

ً
الشّبان الذي انتفض قائال

. دخل الشاب املقبرة 
ً
 عظميًا كامال

ً
هيكال

��ة كاملة 
ّ
 ج��ث

ً
ل��ي��خ��رج ب��ع��د دق��ائ��ق ح��ام��ال

����ة، ودن����ا م��ن أص��دق��ائ��ه طالبًا 
ّ
ب��ث��ي��اب رث

إل��ي��ه��م ت��ص��وي��ره ل���ي���ؤّرخ ال��ل��ح��ظ��ة. وقف 
مبتسمًا ب��ات��ج��اه ك��ام��ي��را ال��ه��ات��ف وضم 
ينزع  أن  قبل  متباهيًا  العظمي  الهيكل 
في  ويضعها  الجمجمة  أس��ن��ان  إح���دى 
ة 

ّ
قوا الجث

ّ
إل��ى األرض. عل ث��ّم لفظه  فمه، 

فيما  معها،  ال��ص��ور  ألخ��ذ  العمود  على 
كانتا  اللتني  بالجمجمتني  آخ���ران  لعب 
ى إلى 

ّ
ال ت���زاالن ب��ح��وزت��ه، األم���ر ال���ذي أد

م إحداها. انتهت حفلة الجنون التي 
ّ

تحط
فقرروا  الخمسة  الشّبان  يمارسها  ك��ان 
إلى مكانها.  ة والجمجمتني 

ّ
الجث إعادة 

ع�����ادوا إل���ى امل��ق��ب��رة ح��ي��ث رم����وا البقايا 
أدراجهم.  التي كانت بحوزتهم وع��ادوا 
انتهت فعلة هؤالء لتبدأ تداعياتها. فقد 
رت معلومات ملفرزة بعبدا القضائية 

ّ
توف

املقابر من  ع��ن حصول تدنيس إلح��دى 
ف���ب���دأت عناصر  ش��خ��ص��ي،  ع������اء 

ّ
اد دون 

التي  واالستقصاءات  التحريات  املفرزة 
الفاعلني وه��م: وليد  إل��ى هوية  أوصلت 
ع. )24 عامًا( ور.ع. )17 عامًا( ورو.ع. )16 
 18( ع.  وجناح  عامًا(   16( وف.ع.  عامًا( 
ع��ام��ًا(. وق��د ج��رى التحقيق معهم حيث 
أنهم  دين 

ّ
مؤك إليهم  أسند  بما  اعترفوا 

ي ولم 
ّ

وال��ت��ح��د اللهو  ذل��ك بقصد  فعلوا 
 

ّ
يكن بنّيتهم التدنيس. يشار إلى أن ملف

الدعوى اليوم لدى قاضي التحقيق في 
جبل لبنان محمد بدران الذي يستجوب 
ي، 

ّ
املوقوفني تمهيدًا إلصدار القرار الظن

جرى بناًء على 
ُ
علمًا أن محاكمتهم  ست

املواد املنصوص عليها في املواد اآلتية 
العقوبات  ق��ان��ون  م��ن  و474  و479   481
حيث تقضي العقوبة القصوى بالسجن 
مل�����دة س���ن���ت���ني ب���ح���ق ك����ل م����ن أق�������دم على 
ه��ت��ك وت���دن���ي���س ح���رم���ة ال���ق���ب���ور وسرقة 
ب��ع��ض ال��ج��ث��ث م��ن داخ��ل��ه��ا وتحطيمها 
أنه  القبور. يذكر  وتشويهها بعد نبش 
منذ  مشابهة  ح��ادث��ة  حصلت  أن  س��ب��ق 
ن��ب��ش مجهولون  ن��ح��و ش��ه��ري��ن، ح��ي��ث 
م����دف����ن م������ار ج����رج����س ف����ي ب����ل����دة الجية 
ب��ع��دم��ا خ��ل��ع��وا أب����واب امل��دف��ن الخمسة. 
وق���د ق���ام أح��ده��م ب��س��ح��ب ج��ث��ة املواطن 
فيليب القزي املتوفى في 23 تموز 2002 
إل����ى خ�����ارج امل���دف���ن ح��ي��ث ت��رك��وه��ا عند 
ال��ب��اب. وق��د أث���ارت ه��ذه ال��ح��ادث��ة موجة 
م���ن االس���ت���ن���ك���ار وال���ش���ج���ب ل����دى أهالي 
املنطقة من دون أن تتمكن القوى األمنية 
السياق،  الفاعلني. وفي هذا  من توقيف 
األولى  ال���ح���ادث���ة  أن  »األخ�����ب�����ار«  ع��ل��م��ت 
تختلف عن الثانية من حيث الطابع، إذ 
أشار متابع ملا جرى في بلدة الجّية إلى 
ك��ان مقصودًا، عكس  املقبرة  أن تدنيس 
التي تأتي في  ما حصل في مجدلبعنا 
إطار فردي لكنها تفتح األفق أمام بحث 
ي ال����ذي وصلت 

ّ
اج��ت��م��اع��ي ح���ول ال���ت���رد

إليه حال املجتمع.

هو بها
ّ
ة لل

ّ
محاكمة قاصرين بتهمة استخراج جث

ضّم الهيكل العظمّي 
إلى صدره ليأخذ صورة 

معه

استصدار رخصة البناء أمر 
يتطلب دفع أكثر من 3 آالف 

دوالر )أرشيف ــ هيثم موسوي(

عمر نشابة

السيد  اقتراب عيد ميالد  العاملي لحقوق اإلنسان، ومع  اليوم  في 
العاشر من اآلالم،  اليوم  املسيح، ومصادفة ذلك مع إحياء ذك��رى 
أجسامهم  لبنان.  ف��ي  السجناء  آالف  بمعاناة  التذكير  م��ن  ب��ّد  ال 
تتدافع خلف نوافذ عمودية ضيقة في مبنى محاصر بأبراج من 
النارية  ح. قد يتمكن بعضهم من رؤية املفرقعات 

ّ
اإلسمنت املسل

وهي تلّون سماء بيروت إحياًء لحفلة زف��اف، أو ابتهاجًا بظهور 
النارية  الفرح  أسهم  دوّي  التلفزيون.  زعيم سياسي على شاشة 
السجن  لكنه يكسر روت��ن  الحرية،  الضوء في  يطول تأخره عن 
عبر إخفائه أنن املحّوالت الكهربائية ملصابيح »النيون« املالح. وفي 
املمرات الباردة يتحول الدوي املتقطع إلى هدير يطلق خيال أحمد 
الذي استغل املناسبة ليبتلع حبة دواء األعصاب التي فاوض عليها 
»مارلبورو«  بثالث علب  القضية  أن تحل  قبل  الشاويش ساعات 

بدل اثنتن. 
لحظات وينتهي دوي املفرقعات النارية اآلتي من خارج األسوار، 
العيون على سماء املدينة تتشوق للمزيد: موعد السيف مع  لكن 
ارتفاع  أو  املناسبة  العروسن ونخب  يدي  الحلوى وتشابك  قالب 
الصراخ السياسي اإلعالمي وتزايد نسبة الشتائم. يبتسم جعفر 
على فراشه رغم عدم تمكنه من الوصول إلى النافذة بسبب زحمة 

رفاق القاووش. 
يحدق في صورة هيفا وهبي ويبتسم. غدًا سيبلغ جعفر العشرين. 
ربما. يتذكر املناسبة في مثل هذا اليوم من العام املاضي أو قبل 
يومها  أطلق  والسكر.  والعهر  ال��رق��ص  م��ن  ليلة  ث��الث��ة...  أو  عامن 
اط« ابتهاجًا بعد عودة الشباب 

ّ
حسن »رشق« من رصاص »الخط

إل��ى مفرق بلدتنا«  م��ن »ال��س��وب��ر نايت ك��ل��وب«. »وع��ن��دم��ا وصلنا 
ر جعفر، »أوقفنا السيارة في وسط الطريق ونزلنا إلى السهل. 

ّ
يتذك

تقوى  ال  الحزن  دمعة  لكن  وبكى.  ومشينا...«  ومشينا.  مشينا. 
إل��ى حيث ذه��ب جدي  »ذه��ب حسن  ابتسامة جعفر:  على محو 
وجده قبل ذلك. أما أنا فذهبت إلى املوت املؤبد بن هذه القضبان 
والجدران«. قليلون هم الذين ينتحرون في سجن رومية... يعرفون 
لو خرجوا من  الحديدية.  القضبان  امل��وت هنا ال يحررهم من  أن 
 لعدم العودة. لكن هنا ال. 

ً
السجن لحظة الختاروا ربما املوت سبيال

هنا املوت يعني دفنًا في اإلسمنت املسلح. هنا املوت املؤبد. 
مرت ساعة بعد منتصف الليل. ما زال أحمد يبحر في ما بقي من 
ذاكرة دوّي املفرقعات. أجفانه تكاد تسقط عن وجهه. يسند رأسه 
إلى الجدار ويفتح فمه من دون أن يهمس بشيء. يمسك مستوعبًا 
للمياه من دون أن يشرب. يتأمل ارتجاف يده اليسرى. ثم ينهض 
ببطء ويقترب من النافذة العمودية التي هجرها الرفاق بعد موعد 
أعلى   في نملة تمر من 

ً
الوهمي. يحدق طويال الحلوى  قطع قالب 

أحد القضبان الحديدية إلى أسفله. ويسقط لعاب من طرف فمه 
دون أن يشعر به. 

في سجن رومية ال نشاطات تشغل السجناء عن ماضيهم األليم، 
وال مدارس لنجدتهم من ويالت األّمية أو مصانع يكتسب السجناء 
من خالل العمل فيها صنعة يستفيدون منها. في السجن ال سبيل 
إلصالح السلوك الجنائي وتغيير مسار الكآبة أو اتجاه الغضب. 
حّرضهم ظروف االعتقال على العنف والكراهية 

ُ
في السجن بشر ت

تمامًا  أبرياء  أنفسهم  يعّدون  القواويش ال  أن سكان  والثأر. غير 
املمنوعات وتعاطيها،  والسلب وترويج  والتزوير  القتل  أعمال  من 
بل يتفق معظمهم على توصيف األحكام بحقهم بالظاملة. كيف ال 

واملدعي العام يأمر باعتقالهم ويختفي؟ 
كيف ال والدولة تزّج بهم في مكان ال يسع لثلث عددهم؟ 

كيف ال والقاضي ال يسأل عن تنفيذ العقوبة وعن مصير املحكوم، 
وال تهّمه نتائج العقوبة؟ 

تختفي  انفرادية  علب  في  ألسابيع  أحيانًا  يطول  والليل  ال  كيف 
الصراصير في ظالمها وتعلو أصوات السعال إلى حد االختناق؟ 
ف��ي ال��س��ج��ن امل���رك���زي ي��ع��ود ض���رب ال��ح��دي��د ع��ل��ى ح��دي��د األبواب 
ب��س��ك��ان ال���ق���اووش إل���ى الصفعة األول����ى ال��ت��ي ي��ع��ّرف م��ن خاللها 
املحقق عن نفسه للموقوف. ال مجال للتفكير، فالوقت ال ينتظر: 
الكدمات  وتتبعها  الثانية.  الصفعة  تستعجل  الوظيفة  ض���رورات 
والتعذيب  الترهيب  وتقنيات  و»ال��ب��الن��ك��و«  »ال���ف���روج«  واب��ت��ك��ارات 

واإلذالل املمنهج. 
ال صحة ملن يدعي بطء م��رور الزمن في رومية. ال بل تستعجل 
حد  إل��ى  لها  مثيل  ال  بسرعة  قبضتها  وتشتد  سيطرتها  اآلالم 
املسامير  آالف  إلى  املفاصل تتحول  أوج��اع في  بالجمود.  التوهم 
تخترق اللحم والعظم ألف مرة في الدقيقة الواحدة. ويخترق خجل 

البنت بوالدها السجن الوريد كالدبابيس من دون توقف. 
ن��واف��ذ ع��م��ودي��ة ض��ي��ق��ة خ��ل��ف أب����راج اإلس��م��ن��ت امل��س��ل��ح يضيئها 
أل��م أو  بصيص أم��ل: رغبة في االختفاء ب��دون م��وت أو انتحار أو 
قتل أو مرض. اختفاء بال الوالدة. اختفاء ال يشبه االختفاء لوجود 

يشبه الالوجود. 

اليوم العاملي لحقوق اإلنسان من نافذة سجن 

تقرير
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