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تحقيق
وتسلم وزير جديد حقيبة الداخلية ،تكون الدراجات النارية «ضحية» أول
مع والدة كل حكومةّ ،
توعد «الدراجني املخالفني» بحملة قمع
القرارات الصادرة .هذا ما فعله الوزير مروان شربل أيضًاّ .
شاملة .في املقابل ،ثمة سائقون «محترمون» يشكون من «فوبيا» وزراء الداخلية تجاه الدراجات،
ومن «النظرة الدونية» لعناصر األمن تجاه سائقيها

سائقوها يعانون تسلط القوى األمنية

«فوبيا» الموتوسيكالت

محمد نزال
«ل � �ي� ��ت ول � �ي� ��د ج� �ن� �ب�ل�اط ت� �س � ّ�ل ��م وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،ألن� ��ه ،ح �ت �م��ًا ،ك ��ان س� ُ�ي�ص��در
ق��رارات أكثر إنصافًا لسائقي الدراجات
ال� �ن ��اري ��ة ،ل �ي��س ألن � ��ه أف� �ض ��ل م ��ن غ �ي��ره
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ،ب��ل ل�ك��ون��ه س��ائ��ق دراج��ة
نارية سابقًا ،ويعرف ش��ؤون ه��ذا األمر
وشجونه».
هكذا ُي ّ
عبر حسني عبد الله ،الشاب الذي
يقود دراجة منذ  15عامًا ،عن امتعاضه
م��ن ق��رار وزي��ر الداخلية الجديد م��روان
ش� ��رب� ��ل ال � �ق ��اض ��ي ب ��ال� �ت� �ش ��دد ف � ��ي ق �م��ع
مخالفات ال��دراج��ات .وه��و ال �ق��رار ال��ذي
تبعه أم��ر ص��در ع��ن امل��دي��ر ال �ع��ام لقوى
األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قضى
بإنشاء مجموعة أمنية من وحدة القوى
ال� �س � ّ�ي ��ارة ،م� � � ّ
�زودة ب�م�خ�ت�ل��ف ال��وس��ائ��ل
مل��راق �ب��ة وض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ات ،ت�س��اع��ده��ا
دوري ��ات م��ن س��ائ��ر وح ��دات ق��وى األم��ن،

نفذ
بغية الحد من عمليات النشل التي ُت ّ
بواسطة الدراجات النارية.
امل�س��أل��ة ع�ن��د ح�س�ين ،ال�ع��اج��ز ع��ن ش��راء
س � �ي� ��ارة ،أب� �ع ��د م� ��ن م� �ج ��رد ح ��دي ��ث ع��ن
مخالفات للقانون ،بل هي في «النظرة
الدونية» في عيون رجال الشرطة تجاه
ك ��ل س ��ائ ��ق دراج� � � ��ة ،وك ��ذل ��ك ف ��ي ع �ي��ون
امل �س��ؤول�ين ،وت�ح��دي�دًا وزراء ال��داخ�ل�ي��ة،
ال��ذي��ن م��ا إن يتولى ال��واح��د منهم هذه
الحقيبة ح�ت��ى ُي �ص��در ،أول م��ا ي�ص��در،
ق� � � � ��رارًا ي� �ق� �ض ��ي ب � �ـ«ال � �ب � �ط� ��ش ب �س��ائ �ق��ي
ُ
مثلون ،ربما ،الحلقة
الدراجات ،ألنهم ي ّ
َّ
األضعف في منظومة السير ،ويصورون
على أنهم جميعًا من الزعران ،وبالتالي
ي �ص �ل �ح��ون ت �م��ام��ًا ل� �ع ��رض ال �ع �ض�ل�ات،
�وع � ��دون
ف � ُ�ت� �ه � ّ�د ع �ل �ي �ه��م «امل� � ��راج� � ��ل» وي � � َ
بالويل والثبور ،حتى ليبدو كأنهم هم
ال�ع��ائ��ق األك�ب��ر أم��ام ق�ي��ام دول��ة القانون
واملؤسسات».
ط��ارق عيسى ،س��ائ��ق دراج ��ة آخ��ر ُي ّ
صر

على وصف نفسه بـ«املحترم» .يتفق مع
ح�س�ين ع�ل��ى ال�ن�ظ��رة األم�ن�ي��ة «ال��دون�ي��ة»
ل �س��ائ �ق��ي ال� � ��دراج� � ��ات .ي ��ؤك ��د أن � ��ه ي �ق��ود
دراجته بكل املواصفات القانونية :فلديه
أوراق تسجيل ،وهو حائز رخصة سوق،
وال تفارق خ��وذة الحماية رأس��ه ،كما أن
ّ
بالتجول الليلي.
لديه أيضًا إذنًا رسميًا
«العدة» ،ما إن يرى حاجزًا
رغم كل هذه
ّ
للقوى األمنية م��ن بعيد حتى يستدير
ليسلك طريقًا آخ��ر ،تحاشيًا ل�ـ«اإله��ان��ة
واالستخفاف ،أو قل سماجة بعض رجال
األمن أحيانًا» .الشاب ،العامل في خدمة
التوصيل لدى أحد املطاعم ،يذكر حادثة
حصلت معه الشتاء املنصرم« :طلب مني
رج��ل األم��ن التوقف إل��ى اليمني ،ففعلت.
طلب هويتي وأوراق الدراجة ،فأعطيته
ّإي��اه��ا .وج��د أن ك��ل ش��يء ق��ان��ون��ي ،فبدا
غ �ي��ر س �ع �ي��د ل ��ذل ��ك! ط �ل��ب م �ن��ي تشغيل
أض � ��واء اإلش � � ��ارات ،وه �ن��ا ح �ص��ل أخ �ي �رًا
ع�ل��ى م ��راده ب��أن «ك �م��ش» ع�ل� ّ�ي ع�ي�ب��ًا ،إذ

رجال األمن يتعاملون مع الدراجات كقطع خردة (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ت�ب�ّي�نّ أن إح ��دى اإلش� ��ارات ال ت�ع�م��ل ،ول��م
أكن أعلم بذلك ،فقال لي :وقعت يا شاطر،
ق �ب��ل أن ي� �ح ��رر م �ح �ض��ر ض �ب��ط ب�ح�ق��ي.
رجوته أال يفعل ألن األوضاع حرجة ،وال
ق��درة لي على الدفع .فأجابني بعد أخذ
ورد بأنه قرر عدم العودة إلى املفرزة قبل
ّ
تحرير  5محاضر ضبط .وسألني ،بكل
وقاحة وسخرية ،ما إذا كنت أقبل األذية
له من ضابطه إذا ع��اد صفر اليدين من
املحاضر»!
ب��ال �ط �ب��ع ،ل �ي��س ك ��ل س��ائ �ق��ي ال ��دراج ��ات
النارية من صنف حسني وط��ارق ،إذ ال
يكاد يخلو أي تقرير أمني من تسجيل

 5ع �م �ل �ي��ات ن �ش ��ل ي ��وم� �ي ��ًا ،ع �ل ��ى أي� ��دي
س��ائ �ق��ي دراج� � � ��ات ن� ��اري� ��ة ،وخ �ص��وص��ًا
ال �ص �غ �ي��رة م �ن �ه��ا ،ل� �ك ��ن ،ه � ��ذا ال ي�ع�ن��ي
أن «ي ��ذه ��ب امل �ن �ي��ح ب �ج��ري��رة ال �ق �ب �ي��ح»،
وال ي �ع �ط��ي ال� �ق ��وى األم �ن �ي ��ة ال� �ح ��ق ف��ي
االفتئات على كل سائق دراجة ،من دون
التفريق بني من يستخدمها للتنقل بني
منزله وعمله ،وه��ي بكامل املواصفات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وم ��ن يستخدمها الرت �ك��اب
أف �ع��ال ج��رم�ي��ة ك��ال�ن�ش��ل ،ف��امل�س��أل��ة «ف��ي
طريقة االس�ت�ع�م��ال ،ال ف��ي األداة ،تمامًا
ك ��ال �س �ك�ي�ن ،ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا
ف ��ي األك� ��ل ك �م��ا ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا في

إضاءة

«أحوال» السير في عكار ...مرحبا سالمة
عكار ــ روبير عبد اهلل
ُفجع أهالي بلدة البيرة بمقتل عبد الرحمن
ي��وم الجمعة الفائت .الشاب اب��ن العشرين
ربيعًا ك��ان ق��د عقد ق��ران��ه على ابنة بلدته
نهار الخميس ،قبل ي��وم واح��د من وفاته.
�دال م ��ن االح �ت �ف��ال ب �ع��رس��ه ،ع� ّ�ل �ق��ت في
ب� � ً
ساحة البلدة وعلى مبنى املجلس البلدي
ص ��ورت ��ه .وك �ت��ب ع �ل �ي �ه��ا« :ع �ب��د ال��رح �م��ن
ع��ري��س ال�ب�ي��رة» .ح��دث ذل��ك عندما فوجئ
السائقان فيكتور عوض من بلدة عندقت،
ووليد عياش مختار البيرة بعبد الرحمن
أثناء عبوره الطريق العام في بلدة البيرة
ع �ل��ى م�ت�ن دراج� �ت ��ه ال� �ن ��اري ��ة ،م ��ا أدى إل��ى
اصطدامه بالسيارتني ووفاته على الفور.
س � ّ�ل ��م ال �س��ائ �ق��ان ن�ف�س�ي�ه�م��ا ب �ع��د وق ��وع
�رة ف ��ي ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة
ال� �ح ��ادث م �ب ��اش � ً
ليال إل��ى فصيلة القبياتُ ،فأوقفا
عشرة ً
ً
بناء على أمر من املدعي العامُ ،ونقال في
اليوم التالي إلى قصر العدل في طرابلس،
ثم إلى سجن القبة في اليوم الذي تاله .غير
أن أهل القتيل ،يقينًا منهم بأن الحادث وقع
ً
قضاء وق��درًا ،سارعوا إلى إسقاط حقهم
ف��ي االدع � ��اء ع�ل��ى ال�س��ائ�ق�ين ،م��ا أدى إل��ى
اإلفراج عنهما نهار األربعاء.
ي�س��رد ع��م القتيل مختار ال�ب�ي��رة ابراهيم
ح ��وا ظ � ��روف ال � �ح ��ادث ،ش ��ارح ��ًا م �ب��ررات
مسعاه الشخصي ،لدفع والدي القتيل الى
إسقاط الدعوى .الحادث «قضاء وقدر» ،بل

هو قدر أهل البيرة ،يضيف املختار حوا،
أن «يخسروا على مدى السنوات الخمس
املاضية شابًا كل سنة» .ففي العام املاضي
ت��وف��ي رائ � ��د ن �ع �م��ان ( 18ع ��ام ��ًا) ص�ع�ق��ًا
ب��ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ف ��ي م�ب�ن��ى امل��درس��ة
الرسمية ،وقبله قتل صهيب عياش (25
عامًا) على دراجته النارية بعدما صدمه
ب��اص متوجه إل��ى وادي خالد ،ومنذ ثالث
سنوات قتل فتحي خليل ( 26عامًا) بعدما
صدمته س�ي��ارة مسرعة وق��ذف�ت��ه مسافة
عشرة أمتار ،مع العلم أن إسماعيل ،شقيق
فتحي ،كان قد توفي في ورشة بناء بعدما
سقط من الطابق الحادي عشر.
من بني ح��وادث «امل��وت املجاني» ،ألسباب
م �ت �ف��رق��ة ،ي �ح �ت��ل امل� � ��وت ع �ل��ى ال� ��دراج� ��ات
النارية ظاهرة الفتة ّ
تؤرق الجميع .في تلك
ال �ح��وادث ،الجاني واملجني عليه ،كالهما
ض�ح�ي��ة .وال ت�ب��دو ف��ي األف ��ق أي إج ��راءات
فاعلة للحد منها .فعلى رغ��م م��ن إص��دار
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات م ��روان شربل
�ان على
ق ��رارًا ب �ـ «م�ن��ع ن�ق��ل أي ش�خ��ص ث � ٍ
منت ال��دراج��ات غير املجهزة بمقعد خلف
ال �س��ائ��ق ،وب� �م ��داس ��ات ل�ل�أرج ��ل وم�م�س��ك
ل�ل�أي ��دي» ،ي �ع� ّ�د م ��رور دراج� ��ة ن��اري��ة على
ط��ري��ق ال �ك��واش��رة ق��رب ال�ب�ي��رة ،وعليها ـــــ
إض��اف� ً�ة إل��ى ال�س��ائ��ق ـــــ ام� ��رأة ،وك�م�ي��ة من
األم�ت�ع��ة أح�ي��ان��ًا ،م�ش�ه�دًا م��أل��وف��ًا ،ك�م��ا ّأن��ه
ال ي��دع��و إل��ى ال �غ��راب��ة م ��رور دراج �ت�ي�ن من
دون لوحات ،وسائقاها ال يضعان الخوذ

