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مجتمع وإقتصاد

عدل

أخبار

االتهامية في الشمال:
الهيئة
ّ

العنف سبب موت روال يعقوب

بعد ثالث سنوات على
جريمة قتل روال يعقوب،
أصدرت الهيئة االتهامية
في الشمال قرارًا يقضي
بنقض القرار الظني الذي
صدر عام  2014والذي
منع المحاكمة عن زوج
روال المتهم بتعنيفها
حد القتل ،إذ تمكنت
الهيئة من إثبات التعنيف
الذي تعرضت له روال
على يد زوجها بعدما
ّ
توسعت بالتقارير الطبية
واالستماع إلى الشهود،
وخلصت إلى إصدار قرار
بالقبض عليه
إيفا الشوفي

ً
امل ـ ـطـ ــار" ،الف ــت ــا الـ ــى أن إدارة امل ـط ــار
ّ
اتخذت اإلجراءات اإلحترازية "وركبت
أج ـهــزة ثــابـتــة لتشتيت الـطـيــور عند
ّ
بمحركات
امل ــدرج تفاديا لتصادمها
ّ
متحرك".
الطائرات ،إضافة الى جهاز
إال أن ال ـخ ـطــر ال يـقـتـصــر ف ـقــط على
ح ــرك ــة ال ـط ـي ــران ف ــي أج ـ ــواء ب ـي ــروت،
ُيـشـيــر قــديــح ال ــى أن مــايــن األط ـنــان
َ
ستجمع في هذه املواقع
من النفايات
ب ـطــري ـقــة غ ـيــر آم ـن ــة بـيـئـيــا وصـحـيــا،
ـث خـطـيــر
الفـ ـت ــا إل ـ ــى "إحـ ـ ـ ـ ــداث تـ ـل ــوي ـ ٍ
للمنظومة البيئية البحرية ،وتدمير
ال ـش ــاط ــئ واس ـت ـع ـم ــاالت ــه الـتــرفـيـهـيــة
والسياحية ،وتدمير مــوائــل األحـيــاء
والتنوع البيولوجي لشواطئ لبنان،
وتهجير ما تبقى من أحياء فيها".

تدور حولها تساؤالت.
«ض ـ ـبـ ــط» مـ ـث ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـكـ ــرار يـضــع
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورة فـ ـ ــي خ ــان ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــك ،ويـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدرج فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار
االس ـت ـف ـس ــار والـ ـتـ ـس ــاؤل ال ف ــي ب ــاب
االتهام.
ّ
ثـ ــم إن ورود ال ـخ ـط ــأ فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ال ـ ـن ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن دون غـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ــن
امل ـحــاف ـظــات؟ ه ــل ه ــو مـحــض صــدفــة
أم أن ه ـنــاك قـطـبــة مـخـفـيــة؟ مـ ــاذا لو
توسعنا في تدقيق باقي املحافظات؟
هل سنقع على أمور أخرى ملتبسة؟
وماذا عن دور أجهزة الرقابة في هذا
امللف؟ أسئلة برسم املعنيني.

ت ــأخ ــرت الـ ـع ــدال ــة ف ــي م ـل ــف مـقـتــل
ال ـض ـح ـي ــة روال يـ ـعـ ـق ــوب سـنـتــن
وث ـ ــاث ـ ــة أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن بـ ـع ــد ص ـ ــدور
القرار الظني الــذي أعلن أن الوفاة
طبيعية .آنــذاك ،أغفل القرار الظني
ج ـم ـيــع األدل ـ ـ ــة ال ـت ــي ت ــدي ــن الـ ــزوج
ك ــرم الـ ـب ــازي ف ــي الـتـسـبــب بقتلها
مــن ج ــراء الـعـنــف األس ــري ُ
ومنعت
املحاكمة عنه .لكن منذ أيام ،وبعد
 3سنوات على مــوت روال يعقوب،
أص ـ ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئ ــة االتـ ـه ــامـ ـي ــة فــي
الـشـمــال ق ــرارًا يقضي بفسخ قــرار
قاضي التحقيق الصادر في كانون
الـثــانــي  2014وإحــالــة ك ــرم الـبــازي
ع ـل ــى م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات ب ـعــدمــا
ّ
أثبت القضاة أن املـ ّـدعــى عليه كان
"يـ ـ ـم ـ ــارس ال ـع ـن ــف والـ ـ ـش ـ ــدة بـحــق
زوجته املرحومة روال يعقوب وقت
ح ـص ــول ال ــوف ــاة وق ـب ـل ـهــا ،وت ــواف ــر
األدلة والقرائن على أن هذا العنف
املرتكب هــو سبب الــوفــاة" .وعليه،

9

خـ ـل ــص الـ ـقـ ـض ــاة إلـ ـ ــى أن "ال ـ ـقـ ــرار
الـظـنــي لجهة إص ــدار ال ـقــرار بمنع
امل ـح ــاك ـم ــة ع ــن امل ــدع ــى ع ـل ـيــه غـيــر
واقع في محله القانوني والواقعي،
األمر الذي يستوجب معه بالتالي
فسخه واعـتـبــار فعل املــدعــى عليه
املستأنف عليه مؤلفًا لجناية املادة
 550عقوبات".
وقد برر القرار الذي يمتد على 21
صفحة ،اتهام الــزوج بقتل زوجته
بـثــاث قــرائــن تـعــزز قـنــاعــة الهيئة
بــإقــدام املــدعــى عليه على التسبب
ب ـ ــوف ـ ــاة روال يـ ـعـ ـق ــوب ب ــالـ ـض ــرب
والعنف والشدة ،وهي:
ً
أوال ،قرينة تواري املدعى عليه عن
األنظار فور املباشرة بالتحقيقات
في حادثة وفــاة روال يعقوب ،وقد
صدر بحقه بالغ بحث وتحري.
ث ــان ـي ــا ،أق ـ ــوال ال ـش ــاه ــدة املـحــامـيــة

القرار ّ
فصل مضامين
التقارير الطبية التي
تجاهلها القرار الظني
بـشــرى ال ـخ ــوري ،وه ــي ج ــارة روال
يعقوب ،خالل التحقيقات األولية،
إذ أفـ ــادت ب ــأن ك ــرم ال ـب ــازي حضر
ب ـع ــد ن ـح ــو س ــاع ــة م ــن وفـ ـ ــاة روال
بــرفـقــة شـقـيـقــه ال ــذي تـشــاجــر معه
وأن ـه ــا سـمـعــت شـقـيـقــه ي ـق ــول" :مــا
فــي رجــال مــا بيتناكف مــع زوجته
وبيضربها" ،ومــن ثــم غ ــادر .كذلك
أفـ ــادت ال ـخ ــوري بــأنـهــا لــم تشاهد
كرم البازي مهتمًا أو متأثرًا بوفاة
زوجته.
وث ــالـ ـث ــا ،امل ـع ـل ــوم ــات وال ـت ـح ــري ــات
التي أجريت على الفور وبناء على
إشارة النيابة العامة االستئنافية
م ـ ــن قـ ـب ــل عـ ـن ــاص ــر مـ ـخـ ـف ــر ح ـل ـبــا
والتحقيقات والـتـحــريــات األولـيــة
التي جــاء فيها إق ــدام املــدعــى عليه

عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرب روال يـ ـعـ ـق ــوب ع ـلــى
رأسها.
ّ
وتميز الـقــرار بأنه ّ
فصل مضامني
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـط ـب ـيــة ال ـت ــي تـغــاضــى
عنها الـقــرار الظني ،ورأى أنــه "من
أج ــل الـبـحــث فــي الـعــاقــة السببية
بني أعمال العنف والشدة املرتكبة
من املدعى عليه والنتيجة الجرمية
املـتـمـثـلــة ب ــال ــوف ــاة ،ف ــإن ــه يقتضي
ال ـ ــرج ـ ــوع إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـط ـب ـيــة
ً
وبناء عليه ،أعلن القضاة
العلمية".
أنــه ال يمكن الــركــون إلــى مضمون
الـتـقــريــريــن األول وال ـثــانــي الـلــذيــن
ت ــوص ــا إلـ ــى أن الـ ــوفـ ــاة طـبـيـعـيــة
ألس ـ ـب ـ ــاب شـ ــرحـ ــوهـ ــا ت ـف ـص ـي ـل ـيــا.
وخلص القرار إلــى ّأن عــدم ّ
توصل
لـ ـجـ ـنـ ـت ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات امل ـه ـن ـي ــة
ف ــي ن ـقــاب ـتــي األط ـ ـبـ ــاء ف ــي ب ـي ــروت
وطرابلس إلى تحديد سبب الوفاة
بصورة واضحة ودقيقة ليس من
ش ــأن ــه أن ي ـ ــؤدي إلـ ــى ن ـف ــي األدلـ ــة
لـجـهــة تـسـبــب ك ــرم الـ ـب ــازي بــوفــاة
روال ي ـع ـق ــوب ب ــال ـض ــرب وال ـع ـنــف
والـشــدة التي مــن شأنها أن تــؤدي
إلــى ارتـجــاج فــي الــدمــاغ أو بالحد
األدن ـ ــى أن تـشـكــل سـبـبــا مـحــرضــا
للنزف الناتج من انفجار شريان.
كذلك ،لم يأخذ القرار بإفادة طفلتي
املرحومة غالديس وغبريال اللتني
قــال ـتــا إن وال ــده ـم ــا ل ــم ي ـق ــدم على
ضـ ـ ـ ــرب وال ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم وقـ ـ ـ ــت ح ـص ــول
الوفاة ،معتبرًا أن "مثل هذا اإلدالء
ي ـت ـنــافــى ت ـمــامــا م ــع ج ـم ـيــع األدلـ ــة
والـ ـق ــرائ ــن ومـ ــع م ـض ـمــون إف ـ ــادات
الشهود" .فقد ّ
وسعت الهيئة دائرة
ال ـش ـه ــود ال ــذي ــن اس ـت ـم ـعــت إلـيـهــم،
واسـ ـتـ ـن ــدت إل ـ ــى مـ ــا ق ــال ــه كـ ــل مــن
الـشـهــود ميخائيل يـعـقــوب ،فيفي
ل ــوس ــي الـ ـ ـخ ـ ــوري وج ـ ـنـ ــان ب ـشــور
ال ــذي ــن أك ـ ــدوا أن ك ــرم الـ ـب ــازي عــاد
إلــى املـنــزل بعد م ــرور وقــت قصير
عـلــى نـقــل زوج ـت ــه إل ــى املستشفى
ودخل مع بناته إلى الغرفة وتكلم
ّ
م ـ ـع ـ ـهـ ــن ،لـ ـتـ ـخ ــرج بـ ـع ــده ــا االبـ ـن ــة
غالديس وتخبر إحــدى الشاهدات
بتعرضها للتهديد من قبل والدها
إن أخبرت أحدًا أنه أقدم على ضرب
والدتها.

مناز ِلهم ...ولم نرجع
عاد الجميع إلى ِ

إسمي خالد ،وفــي عــام  1984كــان ُعمري  14سنة،
ُ
وكنت ُ
ـدارس الثانوي ِة في صيدا.
ادرس في ِإحدى املـ
ِ
ُ
ـازح أخــي واخواتي
كنت ولـدًا سعيدًا وكنت دائمًا أم ـ ِ
األربعةُ .
يعطيني
تذكر والدتي أنه عندما كان والدي
ِ
َ
ُ
ُ
الليل
املــال لحالق ِة
املنزل في َ ِ
شعري ،كنت أعـ ُـود إلى ُ ِ
وشعري لم ّ
يمس ُه أحــد .فكنت اصـ ِـرف تلك األمــوال
املثلجات.
على
ِ
فــي  16آذار عــام  ،1984خــرجـ ُـت فــي نــزهـ ٍة مــع أخي

ُ
ـزل،
ف ــادي .فــي بــدايــة األم ـ ّـر ،وعـنـ ُـدمــا لــم ن ُـعــد إلــى املـنـ ِ
لم يقلق وا ِلــداي إذ ظنا أننا كنا نمرح كثيرًا وفقدنا
اإلحـ ـس ــاس ب ــال ــوق ــت .ول ـك ــن ف ــي ت ـلــك األوق ـ ــات كــان
ُ
ـرب ســائـدًا مــا دفــع وا ِل ــداي إلــى القلق .وفي
وب ــاء الـحـ ِ
ذلــك الحني ،كانا قد سمعا الكثير من القصص عن
أشخاص جرى اختطافهم.
ـارفـ ِـهـمــا
بـعــد أي ــام ٍقـلـيـلـ ٍة طـلــب وا ِلـ ـ ــداي م ــن أح ـ ِـد مـعـ ِ
مساعدتهما على العثورعليناَ .
طلب هــذا الشخص
ِ
 12000دوالر من وا ِل ـ ِـدي ووع ـ َـد ُه بأننا سنعود الى
َ
َ
ـزل قبل حـلــول الليل .مفعمًا بــاألمــل ،دفـ َـع وا ِل ـ ِـدي
املـنـ ِ
َ
هذا املبلغ ومألت الفرحة والدتي .وكانت قد اعدت لنا
َ
العشاء الذي كان مؤلفًا من كل وجبا ِتنا
طوال النهار
َ َ
َ
ـراد العائلة والـجـيــران إلى
املفضلة .ودع ــت ُجميع أف ـ ِ
امل ـنــزل كــي يتمكنوا مــن الـتــرحـيــب بـنــا .ولـكــن مـ َّـرت
ســاعــات ول ــم نــرجــع .وح ــوال ــى منتصف الـلـيــل ،عــاد
مناز ِلهم .وبقي وا ِلداي وقلباهما مفعمان
الجميع إلى ِ
بالحسرة.
إسمي خالد شحادة .أخــي فــادي شحادة .ال تدعوا
قصتنا تنتهي هنا.
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل م ـ ـعـ ــرفـ ــة امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ُصـ ــة خ ــال ــد
وفــادي وقـصــص أشـخــاص آخــريــن فـ ِقــدوا خالل
الحرب األهلية اللبنانية يمكنكم زيارة www. :
fushatamal.org

 %95من منازل عكار
من دون مياه

أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة الـفــرعـيــة
الـخــاصــة بـمـصــادر مـيــاه الـشـمــال النائب
مـعــن املــرع ـبــي ،أن "أك ـث ــر م ــن  %95من
الوحدات السكنية ال تصلها مياه مؤسسة
مياه لبنان الشمالي ،علمًا أن الـ  %5الباقية
ـاس يـصــل فــي بعض
تـتـعــرض لتقنني ق ـ ٍ
األحيان إلى انقطاع للمياه ملدة أسابيع".
ت ـف ـت ـقــر ع ـك ــار إلـ ــى مـ ـص ــادر م ـس ـتــدامــة
ومـ ـتـ ـج ــددة ملـ ـي ــاه الـ ـشـ ـف ــةّ ،أم ـ ــا امل ـص ــدر
الوحيد لهذه املياه فهو محطات مركزية
آلبار سطحية غير عميقة وملوثة بمياه
ال ـصــرف الصحي
الـ ـ ـ ــذي ال ت ـت ــواف ــر
ل ــه ال ـش ـب ـك ــات وال
مـحـطــات املعالجة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وقـ ـ ــد أدت ك ـثــافــة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام هـ ــذه
اآلبـ ـ ــار الـسـطـحـيــة
إل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـفـ ــاف ـ ـهـ ــا،
إضافة إلى جفاف الينابيع الطبيعية التي
كانت تستخدم ملياه الشفة والري.
ملعالجة ه ــذا األم ــر ،أطـلـقــت اللجنة خطة
طوارئ بالتعاون مع وزارة املياه والطاقة
ومجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسة مياه
لبنان الشمالي ،تقضي باالعتماد على
اآلب ــار الجوفية العميقة كمصدر وحيد
لتوفير مياه الشفة غير امللوثة للبلدات
التي توجد فيها شبكة ،علمًا أن غالبية
القرى في عكار تفتقر إليها كليًا.

نبع «راس المال»
يتعرض للسطو

نــاشــد أهــالــي الـهــرمــل املعنيني فــي وزارة
ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه ومـصـلـحــة م ـيــاه ال ـب ـقــاع،
إي ـج ــاد ح ــل ســريــع مل ــوض ــوع م ـيــاه ال ــري
لبساتني البلدة ،خصوصًا التي تستفيد
من نبع راس املال الذي "يتعرض للسطو
من بعض األشخاص" .وقد تحول املجرى
إلى مجرور عمدت بلدية الهرمل ،بتمويل
مــن جـهــة مــانـحــة ،إل ــى وض ــع سـقــف من
اإلسمنت لبعض أجــزائــه .ولـفــت األهــالــي
إلى أن "الهرمل املشهورة باملياه والينابيع
مقبلة على التصحر ،فــي ظــل غـيــاب أي
مرجعية رسمية أو بلدية".

 180مليون دوالر
من االتصاالت للخزينة

ح ـ ـ ّـول وزي ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ب ـط ــرس حــرب
 180م ـل ـيــون دوالر م ــن خـ ــارج م ــوازن ــة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت لـ ـع ــام  2016إل ـ ــى ح ـســاب
الخزينة من واردات وزارة االتصاالت عن
هذا العام ،وذلك عن شهري أيار وحزيران
" ،2016بـنـ ًـاء على املــرســوم رقــم 11217
تاريخ ( 2014/2/15تشكيل الحكومة)،
ً
وبناء على اقتراح املدير العام لالستثمار
والصيانة ،وبهدف تغذية الخزينة العامة
واملــالـيــة الـعــامــة لـلــدولــة اللبنانية ،وبهدف
تأمني استمرارية املــرفــق الـعــام" بحسب
بيان الوزارة .وكان حرب قد ّ
حول بموجب
الـقــرار  1/399تــاريــخ  16أيــار  2016من
خـ ــارج م ــوازن ــة االتـ ـص ــاالت إل ــى حـســاب
الـخــزيـنــة نـحــو  80مـلـيــارًا و 600مليون
ل ـيــرة ،وه ــذا املـبـلــغ يـمـثــل ع ــائ ــدات الــرســم
ال ـب ـلــدي عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة املحصلة
ملصلحة البلديات مــن الـهــاتــف الخليوي
من  2015 /11 /1ولغاية .2016 /4 /30

