
رضوان مرتضى

ل��م ي��ك��ن ج��ال��س��ًا ف��ي ال��ص��ف األمامي 
ل��ل��ق��اع��ة. ع���ي���ون ال��ح��اض��ري��ن تبحث 
املدنيني  ف����ي وج������وه  ت���ت���ف���ّرس  ع���ن���ه. 
امل��وج��ودي��ن ب��ال��ق��رب م��ن رج���ال قوى 
رك با 

ُ
األمن. إذ ال ُيعقل أن يكون قد ت

بعدها  شير 
ُ
ت ت��م��ّر  لحظات  ح��راس��ة. 

الجالسني  أح����د  ال����ى  س���ي���دة س���م���راء 
خبر 

ُ
ت القاعة.  من  الثالث  الصف  في 

املحتفى  السجني  أن��ه  السائلني  أح��د 
 
ّ
به. يسألها األخير عن جريمته فتهز

رأسها وكتفيها بحركة تومئ بعدم 
ويدخان  بقربها  يجلس  معرفتها. 
ف���ي ح���دي���ث ط���وي���ل ب��ش��أن��ه. أم����ا هو، 
الذي  ب��ج��ق،  إي��ل��ي  ال��س��ج��ني املجتهد 
ن�����ال دي���ب���ل���وم���ًا ف����ي ال����ت����اري����خ، فكان 
املتعاقبني  ي��راق��ب  ب��س��ك��ون.  ي��ج��ل��س 
ويقف  الكلمات.  إلل��ق��اء  املنصة  على 

م شهادته الجامعية. اشتّم رائحة هواء الحرّية لساعات قبل أن 
ّ
خرج سجني من خلف القضبان ليتسل

يعاد الى السجن. سطور تحكي قصة شاب محكوم لـ18 سنة نال شهادته في الزنزانة لتكون حبل نجاة 
عند خروجه. فهل تكون تلك خطوة على درب تحويل السجن مركزًا لإلصالح؟

الوجه اآلخر لسجن رومية

نجمتان.  كتفه  تعلو  ض��اب��ط  ب��ق��رب��ه 
حذرة  بنظرات  وي��س��رة  يمنة  ت 

ّ
يتلف

احتمال  عن  إخبارية  بتلقيه  توحي 
ب���ني دق��ي��ق��ة وأخرى.  ال��س��ج��ني  ف�����رار 
��ث��ر وألسنتهم ال تكاد 

ُ
ك ال��ح��اض��رون 

اإلعجاب  ع�����ب�����ارات  ذك������ر  ع�����ن  ت���ك���ف 
 أن 

ّ
ب��ال��ش��اب ال��س��ج��ني ال�����ذي أب����ى إال

ُيكمل تحصيله الجامعي أثناء قضاء 
ت��راف��ق مع  ال��س��ج��ن.  ف��ي  محكوميته 
الحضور الذي لبى الدعوة الى حرم 
اليسوعية، إج��راءات أمنية  الجامعة 
مشددة، ربما لم تكن بسبب السجني 
ب��ل ت��دخ��ل ف��ي اإلج����راءات الروتينية 
لحماية الضيفني الحاضرين: الوزير 
زياد بارود والنائبة بهية الحريري.

ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب ألقتها  ال��ح��ف��ل  ب����دأ 
الخدمة  دائ����������رة  م�����ن  رام���������ي  روزي 
االجتماعية التابعة لجامعة القديس 
يوسف التي تابعت ورافقت السجني 
إي��ل��ي ب���ودج���ق ط����وال أرب����ع سنوات. 
الجامعية  ال�����دروس  ت��وف��ي��ر  ��ت 

ّ
ف��ت��ول

ي��د أساتذة  ل��ه ف��ي قلب السجن على 
���ل���وا ب����ني بيروت 

ّ
ال���ج���ام���ع���ة ت���ن���ق م����ن 

ورومية من دون انقطاع. رأت الكلمة 
الترحيبية أن تخّرج إيلي يؤكد فكرة 
أنه يحق لإلنسان أن يحظى بفرصة 
��رت الكلمة 

ّ
ثانية حتى لو أدي��ن. وذك

عندما   2001 ع����ام  ق��دي��م��ة  ب��ت��ج��رب��ة 
ج���رت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى إع�����ادة تسجيل 
ط��ال��ب س��اب��ق ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ك����ان قد 
س���ج���ن ل��خ��م��س س����ن����وات. ك���م���ا روت 
ك��ي��ف ج���رت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى استقبال 
إي��ل��ي ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ب��ع��دم��ا رفضته 
إح�������دى ال����ج����ام����ع����ات. ف���ت���ح���دث���ت عن 
مضمون رسالة كان قد بعثها إيلي 
ندمه  فيها  أعلن  الجامعة  إدارة  ال��ى 
على ما ارتكب، مبديًا عدم رغبته في 
م���زّودًا بثقافة  السجن  م��ن  أن يخرج 
بعدها  ف����ق����ط.  وال���ج���ري���م���ة  ال���س���ج���ن 
القديس  جامعة  رئ��ي��س  كلمة  ك��ان��ت 
يوسف البروفسور رينيه شاموسي 
ال��ي��س��وع��ي، فشكر ك��ل م��ن س��اه��م في 
إن���ج���اح ت��ج��رب��ة إي���ل���ي. ك��م��ا رأى أن 
 ملتابعة 

ّ
وي��ك��د ال��ذي يعمل  »السجني 

دراس���ت���ه رج���ل ح��ر روح��ي��ًا وفكريًا«. 
املتخّرج  ال���س���ج���ني  ك��ل��م��ة  ك���ان���ت  ث�����ّم 
 كلماته بتأثر ش��دي��د، فقد 

ّ
ب��ث ال���ذي 

كتاب  من  باقتباس  كلمته  إيلي  ب��دأ 
إن  ليقول  اإللهية«  »العناية  بعنوان 
املعاناة ليست األهم بل إن ما يهّم هو 
طريقة الصمود في وجهها«. انطلق 

من هذه املقولة ليروي ما قاساه في 
ال��ت��ي يملك  ال��وح��ي��دة  ال���ث���روة  سبيل 
و»هي املعرفة«. وأمل إيلي أن تحمل 
رغبته في التغيير التي برهن عنها 
عبر نجاحه في ال��دراس��ة، أهمية في 
أن  مؤكدًا  القضائية،  السلطات  نظر 
السجن، مقبرة األحياء، لن يقتل أمله 
أن ي��خ��رج ق��ب��ل ان��ق��ض��اء م���دة الحكم 

البالغة 18 سنة.   
ان��ت��ه��ت ك��ل��م��ة إي��ل��ي ل��ي��ص��ع��د بعدها 
ال���داخ���ل���ي���ة وال���ب���ل���دي���ات زياد  وزي������ر 
ب�������ارود ال�����ى امل���ن���ص���ة وي���ع���ان���ق���ه قبل 
���د فيها تميز 

ّ
أك ال��ت��ي  ي��ب��دأ كلمته  أن 

»التجربة  أن  ب���ارود  رأى  إذا  الحفل. 
يجب أن تكون نموذجًا ُيحتذى لكل 

األكاديمية«.  وامل��ؤس��س��ات  السجناء 
وش���دد ب����ارود ع��ل��ى أه��م��ي��ة التجربة 
ان��ط��اق��ًا م��ن أن »ع��ق��وب��ة ال��س��ج��ن في 
لبنان هي عقوبتان: عقوبة الجريمة 
التمتع بحياة  الحرمان من  وعقوبة 

كريمة بعد الخروج منه«.
ك��ذل��ك أع��ل��ن ال���وزي���ر ب����ارود مباشرة 
الوزارة »إعادة تنظيم نظام السجون 
في لبنان على مختلف املستويات«، 
سواء بالنسبة لجهة توفير األمكنة 
تأهيل  ل��ن��اح��ي��ة  أو  واالح���ت���ي���اج���ات 
فق 

ُّ
البنى التحتية. وأش��ار الى أنه ات

على تأهيلها وفقًا للمعايير الدولية 
وال��ت��ش��ري��ع��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب 
املخدرات  مل��ك��اف��ح��ة  امل���ت���ح���دة  األم������م 
»الوزارة  أن  إل����ى  ول���ف���ت  وال���ج���رائ���م. 
ف��ي سبيل  ق��ص��ارى جهدها  ستبذل 
السجون«،  ف��ي  اإلص��اح��ات  تحقيق 
مشيرًا الى أن »مجلس الوزراء وافق 
على قسم كبير من عمليات التأهيل 
ف���ي س��ج��ن روم���ي���ة وف����ي ال��ك��ث��ي��ر من 

مراكز االعتقال«. 

الطالب السجني وسط حراس 
بعيد استالمه الشهادة 
)مروان طحطح(

العدل

سجون

ع�����دل ورح����م����ة األب هادي  م���ؤس���س ج��م��ع��ي��ة  أش������ار 
ال��ى أن حفل تخّرج إيلي ج��زء من مشروع بدأ  العّيا 
ف��ي ال��س��ج��ن م��ن��ذ س��ب��ع س���ن���وات. ل��ف��ت األب ع��ّي��ا الى 
داخل  الكبار  تعليم  »مشروع  ب� املعروف  املشروع  أن 
ال��س��ج��ن« ي��ت��ض��م��ن م��ح��و األم���ي���ة وت��ع��ل��ي��م السجناء 
ال�����ى إكمال  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، ب���اإلض���اف���ة 
التعليم للشّبان الجامعيني الذين أوقفوا تحصيلهم 
ث األب 

ّ
ال��س��ج��ن. وت��ح��د ال��ى  الجامعي بعد دخ��ول��ه��م 

العّيا عن بدء التنسيق مع املهنيات لتعليم السجناء 
مجموعة مهن تساعدهم في إع��ادة بناء مستقبلهم 
ب��ع��د خ���روج���ه���م. ك��م��ا ذك����ر م���ؤس���س ج��م��ع��ي��ة »عدل 
»األخبار« أن املشكلة التي تواجه املشروع  ورحمة« ل�
التعليمي داخل السجن كانت في الجو القائم ومكان 
ال���درس وغ��ي��ره��ا م��ن األم���ور ال��ت��ي يعانيها السجني 
رات وغ��ي��ره��ا، لكنه لفت الى 

ّ
داخ��ل السجن م��ن م��خ��د

��ح��دث م��ا ُي��ش��ب��ه ص��ف م��درس��ة م��ؤق��ت��ًا داخل 
ُ
أن���ه اس��ت

الراغبني  السجناء  نفسيًا  لُيهيئ  املحكومني  مبنى 
بمتابعة دروسهم. كذلك طالب األب عّيا إدارة السجن 

باالنخراط أكثر في املشروع التعليمي.

لقطة

أساتذة من الجامعة 
تنّقلوا بين بيروت 
ورومية لتوفير 
الدروس للسجين
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