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مجتمع وإقتصاد
تقرير بعد نحو ثالثة أشهر على مقتل سارة األمين على يد زوجها بـ  17رصاصة في رأسها ،صدر أمس القرار الظني
الذي ظن بالمدعى عليه بعقوبة اإلعدام بموجب المادة  549من قانون العقوباتّ .
يعد هذا القرار أولى خطوات
ُ ِّ َ
المسار القضائي ،إذ حولت القضية إلى الهيئة االتهامية ،على أن تبدأ المحاكمات الحقًا في محكمة الجنايات
في جبل لبنان

القرار الظني في مقتل سارة األمين اإلعدام لعــ
إيفا الشوفي
ُ
فـ ــي  19أيـ ـ ـ ــار الـ ـف ــائ ــت قـ ـتـ ـل ــت سـ ــارة
األمـ ــن ع ـلــى ي ــد زوج ـه ــا ع ـلــي ال ــزي ــن.
رصاصة
الجريمة املروعة نفذت بـ 17
ّ
اخـتــرقــت رأس ـهــا فـحـ ّـولـتـهــا إل ــى جثة
م ـ ـشـ ـ ّـوهـ ــة .بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة ،ن ــزل ــت
ع ــائ ــات ال ـض ـح ــاي ــا الـ ـل ــوات ــي سـبـقــن
س ـ ـ ــارة وكـ ـث ــر غـ ـي ــره ــم ،إل ـ ــى الـ ـش ــارع
ّ
للمطالبة بـ»العدالة ألرواحهن» .وضع
امل ـشــاركــون آنـ ــذاك ،الـقـضــاء فــي خانة
املتهم األول باملشاركة في جرائم قتل
النساء بسبب املماطلة في املحاكمات،
وال ـ ـتـ ــوجـ ــه نـ ـح ــو اخ ـ ـتـ ــاق األسـ ـب ــاب
التخفيفية.
بـعــد م ــرور أق ــل مــن ثــاثــة أشـهــر على
الجريمة ،صدر أمس ،القرار الظني في
قضية مقتل ســارة األمــن عــن قاضي
التحقيق في جبل لبنان محمد بدران،
وفق املــادة  549من قانون العقوبات،
الـ ـت ــي تـ ـن ــص عـ ـل ــى عـ ـق ــوب ــة اإلع ـ ـ ـ ــدام.
اعـتــرف املــدعــى عليه ،علي الــزيــن ،في
التحقيقات االولية بإقدامه على قتل

يقول محامي عائلة الضحية أشرف
ّ
الموسوي (ال ـصــورة) ،إن «هــذا القرار
ّ
يمهد الطريق قضائيًا أمــام الهيئة
االتــه ــامــي ــة وم ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــايــات
إلدانــة المدعى عليه وفــق المادة
ّ
 ،549باعتبار أن ال ـقــرار الظني أحــاط
بــالــوقــائــع إحــاطــة شــام ـلــة ،وأوض ــح
جميع المالبسات التي رافقت عملية
التصفية ،ويلغي أي إمكانية الحقًا
ّ
لالدعاء أن علي الزين مختل عقليًا».
ّأما شقيق الضحية ،محمود األمين،
ّ
فقد أعلن أن «العائلة كانت بانتظار
ً
هــذا الــق ــرار» ،آم ــا أن «ي ـصــدر الحكم
العادل والقانوني في قضية سارة».

زوج ـ ـتـ ــه ،م ــؤكـ ـدًا أن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن لـحـظــة
الـجــريـمــة تـحــت تــأثـيــر الـكـحــول ،لكنه
ّ
أشار إلى تناوله ً
دواء لألعصاب .إال أن
هــذه املحاولة للحصول على أسباب
تـخـفـيـفـيــة ل ــم ت ـف ـلــح ،إذ أع ـل ــن طبيب
ّ
القاتل« ،أن األدوية التي وصفها لعلي
ّ
الزين ال تؤدي إلى اإلدمان ،وأن التوتر
والتشنج الذي يعانيه ليس من شأنه
التأثير على وعيه وإرادته».
ّ
يــوثــق الـقــرار الظني ّاعـتــرافــات القاتل
ع ـلــي ال ــزي ــن ال ـ ــذي ن ــف ــذ جــري ـم ـتــه عن
ّ
تصور وتصميم ،ويذهب إلى
سابق
تحليل شخصية القاتل ،واصفًا إياه
ب ــأن ــه «رج ـ ــل ق ـ ــاس ح ـ ـ ّ
ـاد ال ـط ـب ــاع ذو
ٍ
شخصية مهيمنة وتسعى للسيطرة،
ّ
ويعتقد أن كــل الـنــاس سـيـئــون ،وأنــه
أفضل الناس وأوامره يجب أن تطاع،
وهــو دائـمــا على حــق واآلخ ــرون على
خطأ».
ّ
يروي القرار أن أوائل شهر نيسان وقع
إش ـكــال عــائـلــي بــن الـقــاتــل والضحية
بـسـبــب رس ــال ــة نـصـيــة تـلـقـتـهــا س ــارة
األمــن «مــن شقيقها املقيم في تايلند
ل ــدى تــواصـلـهــا مـعــه بــواس ـطــة هــاتــف
زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا» ،يـ ـطـ ـل ــب فـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن أخ ـت ــه
ّ
ً
ّ
أل ت ـن ـســى أن لــدي ـهــا أهـ ـ ــا .ف ـقــد كــان
«مـحـظــورًا عـلــى س ــارة مــن دون سبب
ال ـت ــواص ــل م ــع أه ـل ـهــا أو زي ــارت ـه ــم أو
ّ
اق ـت ـنــاء ه ــات ــف خ ـل ــوي ،رغ ــم أن حــالــة
الـ ـ ــزوج امل ــادي ــة ك ــان ــت تـسـمــح ب ــذل ــك».
ّ
ّ
وتطور
جن جنون الــزوج من الرسالة
اإلشـ ـك ــال إل ــى ح ــد ض ــرب سـ ــارة أم ــام
األوالد والطلب منها مـغــادرة املـنــزل،
ّ
فتصدت له ابنته فاطمة (وهــي ابنته
ِّ ً
مــن زواج ســابــق) ،م ـهــددة إي ــاه بأنها
سـ ـتـ ـغ ــادر مـ ــع سـ ـ ـ ــارة .غـ ـ ـ ــادرت سـ ــارة
وفاطمة املنزل ورافقتهما دانا وداليا،
ابنتا س ــارة .توجهت س ــارة وبناتها
إلــى مـنــزل أخيها محمود األم ــن .في
هــذا الــوقــت وصـلــت فــاتــن ،ابـنــة ســارة،
إل ــى امل ـن ــزل ،فـطـلــب الـقــاتــل مـنـهــا ومــن
ّ
أخ ـي ـه ــا أل ي ـت ــواص ــا م ــع والــدت ـه ـمــا
إن أرادا أن يبقيا فــي امل ـنــزل ،لكنهما
رفضا فطردهما .وليثير غيظ أوالده
الذين آثروا الذهاب مع والدتهم عوض
البقاء معه ،باع علي الزين سياراتهم
الثالث واقتنى بثمنها سيارة جديدة
له «بغرض إشعارهم بعمق خسارتهم
لتضامنهم مع والدتهم».
دف ـ ــع ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر س ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـت ـق ـ ّـدم
بشكوى جزائية أمــام النيابة العامة
فــي جبل لبنان بـتــاريــخ  7أي ــار 2015
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع عـ ـن ــف أس ـ ـ ـ ـ ــري ،ف ــات ـص ــل
عـنــاصــر م ـفــرزة بـعـبــدا بــاملــدعــى عليه
الذي زعم أنه ليس الشخص املقصود،
وس ـ ـ ـ ــارع إلـ ـ ــى ت ـك ـل ـي ــف زوجـ ـ ـ ــة جـ ــاره
التواصل مع سارة إلقناعها بضرورة

ّ
أخبر القاتل ابنته أن هناك مفاجأة في الصباح من دون أن يفصح عنها (مروان بو حيدر)

التصالح مع زوجها .نجحت الجارة
ّ
ف ــي إق ـن ــاع سـ ــارة بـ ــأن زوج ـه ــا تـغـ ّـيــر
ن ـح ــو األحـ ـ ـس ـ ــن« ،ف ــاتـ ـخ ــذت ق ــراره ــا
امل ـشــؤوم بـ ّـالـعــودة إلـيــه خــافــا إلرادة
أهلها» .تمثل الجارة في هذه الحالة،
املجتمع الــذكــوري الــذي يطلب دائمًا
ّ
مــن امل ــرأة «أل تـخــرب بيتها» حفاظًا
ّ
تتحمل معاناتها،
على عائلتها وأن
ّ ً
وبــذلــك يكون املجتمع مشاركًا فعاال
ف ــي ال ـجــري ـمــة ،سـ ــواء ح ـصــل ه ــذا عن
حسن أو سوء ّ
نية.
ّ
عــادت ســارة إلــى منزل زوجـهــا ،إال أن
ّ
ّ
يتغير،
أملها خــاب ،إذ إن زوجـهــا لــم
ً
بل استقبلها استقباال بــاردًا ،معاتبًا
إيــاهــا على ّ
تقدمها بشكوى جزائية.
ّ
لحظات قليلة ،حتى وقــع خــاف بني
الـقــاتــل وابـنـتــه فــاتــن ،فــرمــاهــا أرض ــا.
ع ـنــدهــا ص ــرخ ــت س ـ ــارة أن «يـطـلـبــوا
الـشــرطــة» ف ـســارع زوج ال ـج ــارة ،التي
تـ ّ
ـوس ـط ــت س ــاب ـق ــا ل ـع ـلــي الـ ــزيـ ــن ،إل ــى
إخ ـ ــراج ال ـقــاتــل م ــن امل ـن ــزل وال ـت ـجــوال
ب ــال ـس ـي ــارة ل ـت ـه ــدئ ــة األجـ ـ ـ ـ ــواء .كــذلــك
خ ــرج ــت سـ ــارة م ــع أوالده ـ ـ ــا بـسـيــارة

جــارت ـهــا ،فــاتـصـلــت ب ــزوج ــة شقيقها
وســأل ـت ـهــا ع ــن م ـكــان وجـ ــود مفاتيح
منزل شقيقها ،فسارعت الزوجة إلى
االتـصــال بشقيقها لتخبره عن رغبة
ّ
س ــارة فــي ال ـع ــودة إل ــى م ـنــزلــه ،إال أن
شـقـيـقـهــا رف ــض بـسـبــب اسـتـيــائــه من
قرارها األخير بالعودة إلى زوجها.
ّ
يـقــول ال ـقــرار الظني إن س ــارة شعرت
ّ
ف ــي ه ــذه ال ـل ـح ـظــات بـ ــأن «ال ـع ــال ــم قد
ّ
تخلى عنها وأن ال فائدة من معاندة
ال ـ ـقـ ــدر» ،فـ ـع ــادت إلـ ــى م ـن ــزل زوج ـه ــا،

التوتر والتشنج
الذي يعانيه ليس من
شأنه التأثير على
وعيه وإرادته

ً
قــائـلــة باستسالم« :ب ــدي ارج ــع ويلي
بدو يصير يصير».
قـضــى ال ــزوج ــان ليلتا  18و  19أيــار
ّ
يتشاجران ،ليتضح أن القاتل كان قد
خطط جيدًا لتنفيذ جريمته ،إذ «أخبر
ّ
ابنته فاتن قبل إخالدها إلى النوم أن
هناك مفاجأة في الصباح ،من دون أن
يفصح عنها» .لــم ينتظر علي الزين
حـلــول ال ـص ـبــاح ،فــالـشـجــار مــع ســارة
ت ـط ـ ّـور ف ـج ـرًا ،وأب ـل ـغ ـتــه م ـج ــددًا أنـهــا
ستغادر املـنــزل مــع أوالده ــا صباحًا،
ّ
مــا اسـتـفــز الـقــاتــل ال ــذي «ك ــان يعتقد
ّ
ّ
أن سـ ــارة عـ ــادت إل ـي ــه م ـه ــزوم ــة ،وأن
األمــر عـبــارة عــن انتصار لعنجهيته،
ّ
ّ
فأحس بأن كبريائه قد ُم ّست»! هكذا،
ّ
ّ
بذكورية وحشية ،أحضر علي الزين
س ــاح كــاشـنـيـكــوف مــن داخ ــل غرفة
الـ ـن ــوم وخـ ـ ــرج إل ـ ــى الـ ـص ــال ــون حـيــث
ت ــوج ــد س ـ ـ ــارة ،اقـ ـت ــرب م ـن ـهــا وأط ـل ــق
 17رص ــاص ــة .اس ـت ـف ــاق األوالد على
صـ ــوت الـ ــرصـ ــاص ،فـ ـح ــاول االب ـ ــن أن
ينقذ والدته بأن يبعد فوهة الرشاش
الحربي عنها ،فما كان من القاتل إال

تقرير

نقل «نفايات خطرة» من جبيل وأخرى تنتظر الترحيل

أعـ ـل ــن املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـحــوث
الـعـلـمـيــة أن ــه «ض ـمــن إطـ ــار الـتـعــاون
القائم بــن الهيئة اللبنانية للطاقة
ال ــذري ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـمـجـلــس الــوطـنــي
للبحوث العلمية والــوكــالــة الدولية
للطاقة الذرية ،وال سيما في برنامج
تعزيز األمن النووي في لبنان ،أنجز
خبراء الهيئة ،نهار الجمعة املاضي،
ـراج م ـصــدر كــوبــالــت 60 -
عملية إخـ ـ ّ
مـ ـش ــع مـ ـص ــن ــف خ ـ ـط ـ ـرًا ل ـل ـغ ــاي ــة مــن
م ـس ـت ـش ـفــى املـ ـع ــون ــات ـ ـ ـ ج ـب ـي ــل إل ــى

ب ـلــد امل ـن ـشــأ ،ب ــإش ــراف م ــدي ــر الـهـيـئــة
الــدكـتــور ب ــال نـصــولــي وبالتنسيق
مع خبراء الوكالة .وهو أحد املصادر
املـ ـشـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
مستشفيات لـبـنــان ملعالجة األورام
السرطانية ،وقد تم االستغناء عنها
واستبدالها بمسرعات نووية خطية
حديثة ،ما وجب إخراجها من لبنان
وإعــادت ـهــا إل ــى بـلــد املـنـشــأ لتحاشي
أي ضــرر قد تلحقه بالصحة العامة
والبيئة.

وقـ ـ ــد قـ ـ ــام خ ـ ـبـ ــراء املـ ـجـ ـل ــس ب ــإع ــداد
املصدر املشع للنقل بتوضيبه ضمن
ح ــاوي ــة خــاصــة م ــن ال ــرص ــاص وفـقــا
للمعايير الــدولـيــة ونـقـلــه إل ــى مطار
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري الـ ــدولـ ــي ب ـمــواك ـبــة
الجيش اللبناني ،بانتظار الطائرة
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي أع ـ ــادت ـ ــه فـ ــي ال ـي ــوم
ال ـت ــال ــي إل ــى ب ـلــد امل ـن ـشــأ بــالـتـنـسـيــق
بــن الـقــوى األمنية املعنية (الجيش
اللبناني وجهاز أمن املطار واملديرية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك) .وقـ ـ ـ ــد ع ـم ـلــت

الهيئة اللبنانية للطاقة الــذريــة مع
ال ــدوائ ــر املـخـتـصــة فــي الــوكــالــة ومــع
الـ ـش ــرك ــة امل ـص ـن ـع ــة ل ـل ـم ـص ــدر وم ــع
إدارة مستشفى املعونات منذ بداية
عـ ــام  2014إليـ ـج ــاد اإلط ـ ـ ــار الـتـقـنــي
وال ـق ــان ــون ــي ل ـن ـقــل املـ ـص ــدر إلـ ــى بلد
املـنـشــأ ،علمًا ب ــأن عملية فـكــه ونقله
وش ـح ـن ــه ت ـت ـط ـلــب ت ـق ـن ـي ــات م ـع ـقــدة
وأخذ املوافقات الالزمة .وقد ساهمت
ال ــوك ــال ــة فـ ــي املـ ـب ــاحـ ـث ــات وتـحـمـلــت
كــل التكاليف املتوجبة للنقل اآلمــن

واملــأمــون للمصدر والتي بلغت 330
ألف دوالر أميركي.
وملــا كــان إخــراج تلك املصادر املشعة
من الخدمة يصنفها «نفايات مشعة
خ ـطــرة» ،تـقــوم املستشفيات املعنية
بـخــزنـهــا حــالـيــا ( 4م ـصــادر كوبالت
موجودة في  3مستشفيات في لبنان)
بشكل آمن ومأمون وبإشراف خبراء
الهيئة ،ليصار الحقًا إلــى إخراجها
ت ـ ـبـ ــاعـ ــا مـ ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان امل ـ ـن ـ ـشـ ــأ .وف ـ ـ ـ ــور ت ــوف ــر

