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مجتمع وإقتصاد
تحقيق لم ّ
الكرام .استقبلته عائلته استقبال
مرور
أمس
من
أول
زوجته،
بقتل
المتهم
منذر،
محمد
سبيل
إخالء
يمر
ّ
زخات الرصاص المبتهج ،على بعد أمتار من عائلة الضحية ،ما ّ
تسبب بسقوط جريحين ّمن اقارب
االبطال ،وسط
الزوجة المغدورة ،كما لم يخل األمر من تساؤالت عن سبب قرار إخالء السبيل ،بكفالة مالية ،في ظل تناقض
الفت في مضبطة االتهام

إخالء سبيل قاتل رقية منذر :تناقضات في مضبطة
راجانا حمية
ه ــل ت ــذك ــرون ال ــرج ــل الـ ــذي ان ـت ـظــر أن
تلفظ زوج ـتــه أنـفــاسـهــا األخ ـيــرة قبل
أن يطلب املساعدة لها؟ هــل تذكرون
الــزوجــة الـشــابــة الـتــي قتلها زوجـهــا،
ـوم أطفالها؟
وهــي راكعة أم ّــام غرفة نـ ُ
هــل تــذكــرون أنـهــا عندما قتلت كانت
تحمل جنينًا في بطنها؟ ملن ال يذكر
وجــه الـشــابــة العشرينية الـتــي قتلها
زوجها بدم بارد ،فهي ّ
رقية منذر التي
ّ ٍ
مرة أخرى ،أمس ،عندما خرج
«قتلت
زوج ـهــا مـحـ ّـمــد م ـنــذر ،املـتـهــم بالقتل
ّ
املتعمد في القرار الظني الصادر في
ح ــزي ــران م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بـكـفــالــة
مالية قدرها  20مليون ليرة لبنانية».
ه ــذا م ــا يـقــولــه وال ــد الـضـحـ ّـيــة أسـعــد
م ـنــذر ل ــ«األخ ـب ــار» .األب ال ــذي أنهكه
خروج «القاتل ورصاص اإلبتهاج به،
أكثر من موت ابنتي».
أمــس ،خــرج «ال ــزوج» خــروج األبـطــال.
ً
ّ
مر من أمام منزل عائلة رقية ،محموال
على أكتاف أبناء «العائلة الكبيرة»،
التي تنتمي لها الضحية أيضًا ،وسط
«ع ــاصـ ـف ــة» مـ ــن ال ـ ــرص ـ ــاص امل ـب ـت ـهــج
ب ـخ ــروج ــه ،م ــا ت ـسـ ّـبــب بــإصــابــة وائ ــل
م ـن ــذر ،قــريــب رق ـ ّـي ــة ،وجـ ّـدت ـهــا ايـضــا.
ّ
محمد ،هي
هذه العائلة ،التي حملت
نفسها التي ضغطت حتى آخر لحظة

ال يوجد في نص
القرار الظني ما يشير إلى أن
رقية منذر قتلت نفسها
ع ـل ــى والـ ـ ــد ال ـض ـح ـي ــة ،أسـ ـع ــد م ـن ــذر،
م ــن أج ـ ــل إسـ ـق ــاط ال ـ ــدع ـ ــوى ،لـلـمـلـمــة
«الجرصة»ّ ،
مروجة لفرضية ّأن ّ
رقية
ّ
انتحرت .وملا لم تفلح ،رسمت حدودًا
مــع ال ــوال ــد املـفـجــوع بــابـنـتــه ،وتــركـتــه
وحده أمام القضاء.
ـات م ــن ق ــرار الهيئة
ال ـ ّي ــوم بـعــد س ــاع ـ ٍ
اإلت ـهــام ـيــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان الـقــاضــي
ب ــإخ ــاء سـبـيــل امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه محمد
ضامنة»،
حسن منذر بـ«كفالة مالية
ّ
ّ
مضطرًا «ألخذ الحق
يرى الوالد نفسه
بـيــدنــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «وائ ــل مـنــذر،
بطلق نــاري فــي يــده ،يرفض
املـصــاب
ٍ
تـقــديــم ّش ـك ــوى» ،م ــردف ــا «يـمـكــن ب ـ ّـدو
ياخد حقو بإيدو» .أما ّ
جدة رقية ،فقد
أدلت «بشهادتها في املخفر ،وأشارت
فيها إلــى أنـهــا رأت خمسة أشخاص
ّ
يصوبونها
يطلقون ال ـنــار ،وكــأنـهــم
عـلــى أح ــد ،ولـكـنـهــا لــم تـعــرفـهــم لــذلــك

ّ
سجلت الشكوى ضد مجهولني».
ّ
عــائـلــة رقــيــة تـســرد مــاحـظــات كثيرة
ع ـلــى قـ ــرار الـهـيـئــة اإلت ـهــام ـيــة ،اول ـهــا
انــه «املـلـتـبــس» ،وثانيها «اإلستثناء
ّ
قضية منذر ،مقارنة
الــذي حصل في
ب ـق ـض ــاي ــا مـ ــدانـ ــن آخـ ــريـ ــن ب ــال ـق ـت ــل،
ويـمـكــن إي ــراد محمد الـنـحـيـلــي ،زوج
الـقـتـيـلــة م ـن ــال ال ـع ــاص ــي ،ك ـن ـمــوذج»،
يقول محامي العائلة ،سمير عبدالله.
ً
في ال ـ ــ«أوال» ،يستغرب عبدالله كيف
حملت الهيئة في قرارها «النقيضني»،
ّ
إذ مــن جهة «ص ــدرت مضبطة إتـهــام
بحق محمد حسن منذر سندًا للمادة
ّ
 547عقوبات (التي ّ
تنص على أن من
قـتــل إنـســانــا قـصـدًا عــوقــب بــاألشـغــال
سنة) ،وأصدرت
الشاقة من  15إلى ّ 20
مذكرة إلقاء قبض بحقه وسوقه إلى
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات وال ـظ ــن ب ــه أيـضــا
سندًا للمادة  72أسلحة» ،فيما ّقررت
من جهة أخــرى «إخــاء سبيله مقابل
كفالة مالية ضامنة بقيمة  20مليون
ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (…) م ــع إي ـ ــداع املـلــف
النيابة العامة إلحالته إلى مرجعه».
وهو ما يرد في مضبطة اإلتهام التي
حصلت «األخبار» على نسخة منها.
ّ
إذًا ،وبما أن الهيئة االتهامية «ثبتت
التهمة التي خــرج بها الـقــرار الظني،
ك ــان بــاإلم ـكــان إب ـق ــاؤه مــوقــوفــا طاملا
أنها ّ
حولته إلــى محكمة الجنايات»،
يـ ـق ــول عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل بــالــه
هاجس ذو شقنيّ ،أولهما «أنــه يمكن
للقاتل أن يتوارى عن األنظار وتجري
محاكمته غيابيًا ،وهــذا ما ال ينفع»،
ّ
وثانيهما أنه «يستطيع التخلف عن
حضور املحاكمات بأعذار قانونية أو
طبية ،وعندما تمتد املحاكمات إلى
ما نهاية ،تصبح املحاكمة بال قيمة،
فمن سيذكر عندها لم كان يحاكم؟»،
يقول عبدالله.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـ ــرأي ال ـقــانــونــي ،ث ـمــة ما
يجب سرده هنا عن حاالت قتل أزواج
كبير حالة
لزوجاتهم تشبه إلــى حـ ٍـد ّ
ّ
محمد
منذر القانونية .ولنأخذ ملف
ال ـن ـح ـي ـلــي ال ـ ــذي ق ـت ــل زوج ـ ـتـ ــه م ـنــال
العاصي .هــذا الــرجــل ال يــزال موقوفًا
حتى هذه اللحظة ،كونه يحاكم أمام
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ف ــي ب ـي ــروت .كــان
يمكن للهيئة اإلتهامية التي درســت
ّ
ملفه وأحالته إلــى محكمة الجنايات
بتهمة القتل أن تخلي سبيله مقابل
ـدل م ــادي ،ولكنها لــم تـفـعــل .تركته
بـ ٍ
«عـ ـب ــرة ل ـغ ـي ــره» ،ع ـلــى حـ ـ ّـد قـ ــول أحــد
الناشطني املتابعني للملف .فما الذي
يعنيه هذا اإلستثناء؟
ّ
يتحدث البعض ،من عائلة الضحية

من إحدى التظاهرات لمناسبة يوم المرأة العالمي (هيثم الموسوي)

وبعض الناشطني املتابعني للقضية،
عـ ــن حـ ـص ــول ضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـه ـي ـئــة
دف ـع ـت ـهــا إلـ ــى هـ ــذا األمـ ـ ــر .وي ـم ـكــن أن
يكون ذلــك صحيحًا ،إذا ما استندنا
إلـ ــى مـضـبـطــة اإلتـ ـه ـ ُـام ال ـت ــي س ــردت
«ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ال ـ ـ ـ ــزوج املـ ـ ـ ـ ــدان وشـ ـه ــود
الـعـيــان والـجـيــران وشقيقة املـغــدورة
رق ـ ـيـ ــة» ،والـ ـت ــي ك ــان ــت ف ــي مـجـمـلـهــا
ّ
ت ـ ــرك ـ ــز عـ ـل ــى «فـ ــرض ـ ـيـ ــة اإلن ـ ـت ـ ـحـ ــار».
ً
فمثال ،فــي شـهــادة زينة مـنــذر ،تقول
األخـ ـي ــرة «أنـ ـه ــا ش ــاه ــدت شـقـيـقـتـهــا
مريانة وأعلمتها أن شقيقتها رقية
قتلت نـفـسـهــا» ،وهــو مــا تنفيه زينة
ّ
تصرح بهذا مطلقًا».
ووالدها« ،إذ لم
وبالنسبة إلى الشهود ،كانت غالبية
«اإلق ـت ـب ــاس ــات» ،ت ـشـ ّـدد عـلــى «سـمــاع
ً
الزوج بعد حادثة القول يصرخ قائال:
زوج ـت ــي قـتـلــت ن ـف ـس ـهــا» .وف ــي ســرد
الحادثة ،تسرد الهيئة الــروايــة «كما

حــدثــت عـلــى لـســان الـ ــزوج» ،بــإفــادات
متضاربة ،فـتــارة يـقــول «دخـلــت عند
ً
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ل ـي ــا وق ــد أح ـضــرت
ط ـ ـعـ ــام الـ ـعـ ـش ــاء وأعـ ـطـ ـي ــت زوجـ ـت ــي
املـسـ ّـدس كــي تضعه فــي خــزانــة غرفة
ً
ال ـن ــوم واسـتـلـقـيــت قـلـيــا ث ــم سمعت
طلقًا ناريًا فاستفقت مذعورًا ورأيت
رقية ّ
ممددة في املطبخ والدماء تسيل
منها (…) ال أع ــرف إن كــانــت تعرف
ّ
تلقيم امل ـس ـ ّـدس ولـكـنـهــا تــرانــي أفــكــه
ّ
عـنــدمــا أن ــظ ـف ــه» .وتـ ــارة أخ ــرى يـقــول
املتهم« :دخلت رقية الصالون وأخذت
امل ـس ــدس ال أع ــرف إل ــى أي ــن ،ودخـلــت
ل ـت ـع ـ ّـد طـ ـع ــام الـ ـعـ ـش ــاء ،وب ـي ـن ـم ــا أن ــا
مستلق سمعت فقعة فدخلت مذعورًا
ووجـ ـ ــدت زوج ـت ــي مـ ـ ـم ـ ــددة .»...وثـمــة
رواي ــة ثــالـثــة وراب ـعــة اي ـضــا ،تــوردهــا
ال ـه ـي ـئ ــة ع ـل ــى لـ ـس ــان املـ ــدعـ ــى ع ـل ـيــه،
إض ــاف ــة إلـ ــى إف ـ ـ ــادات ل ـش ـهــود ع ـيــان،

وت ـق ــري ــر ال ـط ـب ـيــب ال ـش ــرع ــي واألدل ـ ــة
الجنائية.
بـ ـع ــض تـ ـل ــك املـ ـعـ ـطـ ـي ــات يـ ـ ــرد ل ـل ـمــرة
األول ــى ،اذ لــم تكن مــوجــودة فــي نص
الـقــرار الظني ،ال ــذي كــانــت «األخـبــار»
ق ــد ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه ،وه ـ ــذه املـعـطـيــات
امل ـس ـت ـجــدة هــدف ـهــا اب ـق ــاء فــرض ـ ّيــة أن
«رقـيــة قتلت نفسها» ،وهــو مــا ملحت
إليه الهيئة .وهــذه األخ ـيــرة ،أصــدرت
مضبطة ّإتهام باألكثرية بعدما ّ
تبي
ّ
«أن ّ
املدعى عليه قام بإطالق النار على
ّ
زوج ـتــه ق ـ ّص ـدًا مــن م ـســدســه الـحــربــي
غ ـي ــر املـ ــرخـ ــص ( ،»)...إال أن رئ ـيــس
الهيئة القاضي عفيف الحكيم خالف
القرار ،ووضع مالحظة لفت فيها إلى
ّ
أن املسألة املثارة تضعنا أما السؤال
«ه ـ ــل أق ـ ـ ــدم املـ ـ ّـدعـ ــى ع ـل ـي ــه ع ـل ــى قـتــل
زوجته وفقًا للقرائن املشار إليها؟ أم
هي من أقدمت على إطالق النار على

تقرير

أعمال البناء في مرجعيون وبنت جبيل شبه متوقفة
داني األمين
قـبــل أك ـثــر مــن  10أش ـهــر ،أص ــدر وزيــر
املالية علي حسن خليل قــرارا يقضي
بتعليق أعمال التحديد والتحرير في
الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية الخاضعة
ل ـل ـم ـســح اإلل ـ ــزام ـ ــي ،ب ـع ــد االع ـ ـتـ ــداءات
الكبيرة على االمالك العامة والخاصة
واملخالفات الفاضحة لقانون التحديد
والتحرير التي أثبتتها التحقيقات.
نتيجة هــذا ال ـقــرار ،جــرى تعليق منح
االفــادات العقارية ألصحاب األراضــي،
االمــر الــذي عرقل الكثير من معامالت
الـ ـبـ ـن ــاء فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدات
الجنوبية.

ت ــأخ ــر أحـ ـم ــد أربـ ـع ــة أش ـه ــرع ــن ال ـب ــدء
ب ــأعـ ـم ــال ب ـ ـنـ ــاء مـ ـن ــزل ــه ،ب ـس ـب ــب ع ــدم
امـكــانـيــة حـصــولــه عـلــى رخ ـصــة بـنــاء.
ي ـ ـقـ ــول أح ـ ـمـ ــد إنـ ـ ــه ت ـ ـقـ ـ ّـدم ب ـط ـل ــب ال ــى
الـقــائـمـقــام وامل ـحــافــظ لـلـحـصــول على
االفادة العقارية من القاضي العقاري،
التي تسمح له بالحصول على رخصة
ب ـن ــاء م ــن الـتـنـظـيــم امل ــدن ــي ،إال ان ــه لم
ي ـت ـم ـكــن مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى االف ـ ـ ــادة
املرجوة .تجدر االشارة في هذا الصدد
الى ان منح هذه اإلفادات من صالحية
القاضي العقاري الذي يسمح باعطاء
اف ــادات عقارية مؤقته بناء على طلب
استرحام يقدمه صاحب املصلحة الى
وزارة املالية.

وي ـش ـي ــر احـ ـم ــد ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد ال ــى
ان الـكـثـيــر م ــن امل ــواط ـن ــن اسـتـطــاعــوا
ال ـح ـصــول عـلــى اف ــادات ـه ــم بـعــد تقديم
ط ـل ــب االس ـ ـتـ ــرحـ ــام «لـ ـك ــن امل ــوافـ ـق ــة ال
تحصل دائـمــا» ،الفتا الــى انــه لجأ الى
اح ــد ال ـس ـمــاســرة الـ ــذي وعـ ــده بـتــأمــن
االف ــادة لــه مقابل  300دوالر اميركي،
علما ان رسم الحصول على االفــادة ال
يزيد على  10آالف ليرة لبنانية ،وفق
ما يؤكد احد املحامني.
يقول أحد رؤساء بلديات بنت جبيل
أن «عشرات طلبات الترخيص بالبناء
بــاتــت ت ـقــدم ال ــى ال ـب ـلــديــة» ،ب ـعــد ق ــرار
وزارة الداخلية الــذي سمح للبلديات
ب ـم ـنــح رخـ ــص ال ـب ـن ــاء ض ـمــن مـســاحــة

السماسرة يعرضون
الحصول عل افادة
مقابل  300دوالر

ال تــزيــد عـلــى  150مـتــرا مــربـعــا ،إال أن
معظم هــذه الـطـلـبــات مـتــوقـفــة ،بسبب
ع ــدم ق ــدرة أصـحــابـهــا عـلــى الـحـصــول
ع ـل ــى االف ـ ـ ـ ــادات ال ـع ـق ــاري ــة ،وبــال ـتــالــي

«فــان قــرار وزارة الداخلية ال يستفيد
منه أبـنــاء الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية
الخاضعة للمسح العقاري االلزامي».
ّ
الــافــت أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن مخالفات
ًّ
ال ـب ـنــاء بـ ــدأت تـظـهــر أخـ ـي ــرا ،وتـعــرض
أصـحــابـهــا لـلـعـقــوبــات ،حـتــى إن أحــد
املــواط ـنــن اض ـطــر لــدفــع غ ــرام ــة مالية
بـمـلـيــونــي ل ـيــرة بـعــدمــا لـجــأ ال ــى بـنــاء
خيمة قــرمـيــد مـنــذ عــدة أشـهــر وبــدون
ترخيص« ،فــي الــوقــت الــذي جــرى فيه
غــض الـنـظــر عــن بـنــاء سـتــة م ـنــازل في
إحدى قرى قضاء مرجعيون» ،بحسب
أحد رؤســاء بلديات املنطقة ،الذي اكد
أن «مخالفات البناء ،باتت أمرًا ال ّ
مفر
منه ،لعدم الـقــدرة على الحصول على

