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قرار ثالث بوقف األعمال على الرملة البيضاء

ّ
«االيدن باي» يواصل تحديه للقضاء
تتواصل األعمال في
مشروع «االيدن باي
ريزورت» على شاطئ الرملة
البيضاء ،على الرغم من
صدور قرارين قضائيين
من مجلس شورى الدولة
يقضيان بوقف تنفيذ
الرخصة األساسية وكل
رخصة تعديلية .هذا
االستهزاء بالقضاء وتحدي
قراراته ،بفعل الحماية
التي يوفرها وزير الداخلية
نهاد المشنوق ومحافظ
بيروت زياد شبيب لصاحب ّ
المشروع وسام عاشور ،حفز
قاضي األمور ُ
المستعجلة
في بيروت ،القاضي جاد
معلوف ،التخاذ قرار ثالث
يقضي بوقف كل األعمال
في المشروعً ،
بناء على
مراجعة تقدمت بها
الجهة المدعية (جمعية
الخط األخضر ،بالتعاون
مع جمعية المفكرة
القانونية)

هديل فرفور
ُ
أصدر قاضي األمور املستعجلة في
بيروت ،القاضي جاد معلوف ،قرارًا
ي ـق ـضــي ب ــوق ــف األعـ ـم ــال ف ــي ورش ــة
بناء مـشــروع "االي ــدن بــاي ريــزورت"
على شاطئ الرملة البيضاء ،وذلك
"تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها
 150م ـل ـيــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ع ــن كل
يوم مخالفة ( )..لحني إعــادة العمل
ُ
بالرخصة التي تجيز هــذه األعمال
أو إل ـ ـ ــى ح ـ ــن اس ـ ـت ـ ـصـ ــدار رخ ـص ــة
جديدة".
قـ ـ ــرار الـ ـق ــاض ــي م ـع ـل ــوف ج ـ ــاء بـعــد
تـ ـق ــدي ــم ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـخـ ــط األخ ـ ـضـ ــر،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع جـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـفـ ـك ــرة
ال ـق ـضــائ ـيــة ،اس ـت ــدع ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا لــدى
القاضي معلوف ،تطلب فيه إصدار
أمـ ــر ع ـلــى عــري ـضــة ب ــوق ــف األع ـم ــال
فــي الــورشــة ،وال سيما بعد صــدور
ق ــراري ــن عــن مـجـلــس ش ــورى الــدولــة
ي ـق ـض ـيــان ب ــوق ــف ت ـن ـف ـيــذ الــرخ ـصــة
التي تجرى أعمال البناء في املوقع
على أساسها.
وك ـ ـ ــان م ـج ـل ــس ش ـ ـ ــورى الـ ــدولـ ــة قــد
أص ــدر فــي  2017/2/8ق ــرارًا يقضي
بوقف تنفيذ الرخصةُ ،مستندًا الى
أس ـبــاب "مـهـمــة" و"ج ــدي ــة" تستدعي
اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ــوق ــف األع ـ ـمـ ــال فــي
امل ــوق ــع ،ل ـي ـصــدر ب ـعــدهــا ق ـ ــرارًا آخــر
بـ ـت ــاري ــخ  2017/3/6رأى ف ـي ــه أن
الرخصة "التعديلية" التي ّ
تذرع بها
محافظ مدينة بيروت القاضي زياد
شبيب للسماح باستكمال األعمال،
مشمولة حكمًا بقرار وقــف التنفيذ
السابق.
رأى ال ـقــاضــي
ـراره،
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
ـرض
ـ
ف ــي مـ ـع
ُ
م ـع ـل ــوف أن اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـس ـت ــدع ــى
بوجهها (شركة إيــدن بــاي ش.م.ل).
ب ُــأعـ ـم ــال الـ ـبـ ـن ــاء بـ ـ ــات ي ـف ـت ـق ــر ال ــى
امل ـس ـ ّـوغ ال ـشــرعــي بـعــد وق ــف تنفيذ
ال ــرخ ـص ــة م ــن ق ـبــل م ـج ـلــس ش ــورى
الـ ــدولـ ــة" ،وال ـ ـ ــذي ال ي ـم ـكــن لـقــاضــي

ُ
األم ــور املستعجلة تـجــاوزه ،بحيث
ّ
ُ
أضـ ـ ـح ـ ــت هـ ـ ـ ــذه األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال مـ ـش ــكـ ـل ــة
ل ـل ـت ـع ـ ّـدي ال ـ ــوا ُض ـ ــح ع ـل ــى ال ـح ـق ــوق
ال ـت ــي ت ـس ـعــى امل ـس ـتــدع ـيــة (جـمـعـيــة

رأى القاضي أن استمرار الشركة
بأعمال البناء بات يفتقر الى
الم ّ
ُ
سوغ الشرعي
ال ـ ـخـ ــط األخـ ـ ـض ـ ــر) الـ ـ ــى ّح ـم ــاي ـت ـه ــا،
مـ ــا ُي ـ ـبـ ــرر ويـ ــوجـ ــب تـ ــدخـ ــل قــاضــي
العجلة لوقفها" .وأش ــار الـقــرار الى

ُ
أن ع ــدم إب ــاغ امل ـس ـتــدعــى بوجهها
ق ــرار مجلس ال ـشــورى" ،ال يعني أن
األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـه ــا م ــا زال ــت
ُمسندة الى ترخيص قانوني".
الالفت هو إشــارة القاضي معلوف
ال ــى إصـ ــدار مـجـلــس ش ــورى الــدولــة
ق ــرارًا بــوقــف الـتـنـفـيــذ سـنـدًا لـلـمــادة
 77م ــن نـ ـظ ــام امل ـج ـل ــس" ،مـ ــا يـعـنــي
أن ــه (امل ـج ـلــس) وج ــد أن الـتـنـفـيــذ قد
يلحق باملستدعية ضررًا بليغًا وأن
املــراجـعــة املقدمة أمــامــه ترتكز على
أسس ّ
جدية ومهمة".
مع إصدار قضاء العجلة في بيروت
هذا القرار ،يكون هناك ثالثة قرارات

قرار الوقف تحت طائلة غرامة بقيمة  150مليون ليرة عن كل يوم مخالفة (مروان طحطح)

قـ ـض ــائـ ـي ــة تـ ـقـ ـض ــي ب ـ ــو ُق ـ ــف ت ـن ـف ـيــذ
األعـ ـم ــال ف ــي ال ــورش ــة امل ـق ــام ــة عـلــى
شــاطــئ الــرم ـلــة الـبـيـضــاء .وبحسب
رئيس جمعية الخط األخضر ،علي
دروي ــش ،فقد أبـلــغ محامي الشركة
ق ــرار ال ـقــاضــي مـعـلــوف ال ـعـ ّـمــال في
ال ــورش ــة ،أم ــس ،و"ط ـلــب منهم وقــف
األعمال فورًا".
ي ـُقــول دروي ــش ل ــ"األخ ـب ــار" ،إن "مــن
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن ن ـح ـت ــاج ال ـ ــى إص ـ ــدار
ق ـ ـ ــرارات ق ـضــائ ـيــة م ــن أجـ ــل تـنـفـيــذ
ً
قـ ـ ـ ـ ــرارات قـ ـض ــائـ ـي ــة" ،آم ـ ـ ــا أن ي ـتــم
تنفيذ العدالة من دون أي "تدخالت
سياسية".
وكـ ـ ــان ب ـع ــض ال ـن ــاش ـط ــن ق ــد ّ
ردوا
مـســألــة ع ــدم تـنـفـيــذ ال ـق ــوى األمـنـيــة
لـلـقــراريــن الـقـضــائـيــن ال ــى "حـمــايــة"
مــن قبل وزي ــر الــداخـلـيــة والبلديات
ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق م ــن أج ــل اسـتـكـمــال
األع ـمــال .فعليًا ،استطاعت الشركة
خ ــال ف ـت ــرة ق ـيــاس ـيــة (م ــن ضمنها
ف ـتــرة إصـ ــدار ال ـقــراريــن الـقـضــائـيــن
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ش ـ ـهـ ــر) ب ـ ـنـ ــاء ن ـحــو
ت ـســع ط ـب ـق ــات ،ط ـب ـق ـتــن ُسـفـلـيـتــن،
وسـ ـ ـب ـ ــع ط ـ ـب ـ ـقـ ــات ع ـ ـل ـ ـيـ ــا ،مـ ـ ــا طـ ــرح
تساؤالت عديدة حول هيبة القضاء
ومــؤسـســات الــدولــة مــن أجــل تنفيذ
القرارات القضائية وسعيًا لحماية
امللك العام.
ُ
بدورها ،اعتبرت "املفكرة القانونية"
أن ه ــذا ال ـقــرار ال ـصــادر عــن القضاء
العدلي "جاء ليضمن تنفيذ القرارات
الصادرة عن القضاء ُ اإلداري ،وتاليًا
ليناصر الناشطني املطالبني بتنفيذ
هــذه ال ـقــرارات فــي مواجهة ُ"التنني"
(الشركة العقارية)" .ودعت "املفكرة"،
بالتعاون مع "الخط األخـضــر" ،الى
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ت ـع ـقــدانــه ،ال ـي ــوم،
عند الـسـ ُـاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا ،في
مـكــاتــب امل ـف ـكــرة فــي بـ ــدارو ،يـتـنــاول
"تفاصيل حــول الـقــرارات القضائية
وح ــول األش ـغ ــال الـقــائـمــة فــي موقع
املشروع".

عدل

ّ
 14متظاهرًا يسجلون «نصرًا» على القضاء العسكري!
فيفيان عقيقي
ّ
ّ
املدني
تحدى  14ناشطًا في الحراك
ّ
سطوة القضاء العسكري ،متمسكني
بـمـبــدأ رف ــض محاكمة مــدنـيــن أمــام
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري .صـ ـحـ ـي ــح أن
م ـحــاك ـمــة  5م ـن ـهــم بـتـهـمــة "مـعــامـلــة
قوى األمن ّ
ّ
مستمرة أمام هذا
بشدة"
ّ
القضاء ،إل أنهم نحجوا في فصلها
ّ
عن تهمتي "تخريب األمالك الخاصة
وال ـش ـغــب" خ ــال ت ـظــاهــرة  8تشرين
ّ
األول  2015املـعــروفــة بــ"تـظــاهــرة لو
غ ــراي" ،والـتــي يحاكمون بها أيضًا،
وأحيلت إلى القضاء العدلي ،ليعود
ُالقضاء العسكري بذلك إلــى الحجم
امل ـع ـطــى ل ــه بـمــوحــب ال ـق ــان ــون ،وهــو
يـبـقــى حـجـمــا ذا صــاحـيــات واسـعــة
ّ
الديموقراطية
تناقض أبسط مبادئ
ّ
املحاكمة العادلة واملتمثلة
وشــروط
ّ
بـ ـضـ ـم ــان حـ ـ ــق املـ ـتـ ـق ــاض ــي ب ـق ـض ــاء
ّ
م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــل ال ي ـ ـخ ـ ـضـ ــغ ل ـ ـتـ ــرات ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة
مـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ـ ّـي ــة (كـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي تـحـكــم
ّ
ّ
ّ
املــؤس ـســات الـعـسـكــريــة) ،ت ـجــرده من
ّ
وتجرد العدالة
استقالليته وحياده،
مــن مـفـهــومـهــا ،بــاعـتـبــار أن األح ـكــام
ُ ّ
الصادرة عن هذه املحكمة ال تعلل.
ّ
ّ
ّ
العسكرية مذكرة
أمس ،بتت املحكمة
ّ
ّ
"الدفوع الشكلية" التي قدمها وكالء

الدفاع عن متظاهري  8تشرين األول
ّ
 ،2015وت ـت ـع ــل ــق ب ــرف ــض م ـحــاك ـمــة
ّ
م ــدن ـي ــن أم ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـكــريــة
كـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــدأ عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ــدم
ّ
صالحية هــذه الجهة فــي بـ ّـت جرائم
الـشـغــب وت ـخــريــب األمـ ــاك الـخــاصــة
ّ
من
ف ــي األس ـ ــاس ،مل ــا ق ــد يـشــكــل ذل ــك ّ
خطورة على العدالة والحرية والحق
بالتظاهر ،وربطهما بجرم "معاملة
قــوى األمــن بـشـ ّـدة" .وأعلنت املحكمة
ّ
صالحيتها ملحاكمة املتظاهرين
عدم
وعددهم  ،14بتهم الشغب وتخريب
األمـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة ،م ـح ـي ـل ـ ُـة امل ـل ــف
إل ــى ال ـق ـضــاء ال ـعــدلــي ،فـيـمــا أرج ـئــت
مـ ـح ــاكـ ـم ــة  5م ـ ــن ض ـم ـن ـه ــم ب ـت ـه ـمــة
معاملة األم ــن ب ـشـ ّـدة حـصـرًا إل ــى 24
ُ
نيسان املـقـبــل .وقــد تـلــي ال ـقــرار على
املتهمني خالل الجلسة ،أمس ،والتي
ّ
لم يتمكن وكالء الدفاع من حضورها
اللـتــزامـهــم ب ـقــرار نقابتهم االمـتـنــاع
عن حضور الجلسات احتجاجًا على
تـقـصـيــر الـعـطـلــة ال ـق ـضــائـ ّـيــة وإل ـغــاء
ت ـقــدي ـمــات ص ـنــاديــق ت ـعــاضــد نـقــابــة
املحامني.
يـحــاكــم أمـ ــام ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري 14
شابًا ،شاركوا في تظاهرات "الحراك
املدني" الذي انطلق في صيف ،2015
احتجاجًا على أزمة النفايات قبل أن

ّ
تتحول إلى مواجهة مع النظام الذي
ُ
جابههم بقمع ممنهج ،وهم اعتقلوا
ب ـعــد م ــا س ـمــي ت ـظ ــاه ــرة "لـ ــو غـ ــراي"
وأوقفوا في ثكنة الحلو ،وصدر قرار
ّ
ظني عن قاضي التحقيق العسكري
ّ
ّ
األول رياض أبو غيدا قضى باالدعاء
ع ـلــى ّك ــل مـ ــن :رام ـ ــي م ـح ـف ــوظ ،بـيــار
ال ـ ـحـ ــشـ ــاش ،ف ــاي ــز سـ ــاسـ ــن ،حـســن
اب ــراه ـي ــم ووارف سـلـيـمــان بـمــوجــب
امل ـ ـ ــواد  346و 348و 381و 733مــن

ّ
العسكرية
المحكمة
أعلنت
ّ
عدم صالحيتها لمحاكمة
المتظاهرين
قانون العقوبات لتشكيلهم جماعات
شـ ـغ ــب ،وم ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـن ـ ّـي ــة
ّ
والشدة ورشقهم بالحجارة،
بالعنف
وت ـخ ــري ــب م ـم ـت ـل ـكــات ال ـغ ـي ــر ،وع ــدم
ّ
ت ـف ـ ّـرق ـه ــم إل ب ـع ــد اس ـت ـع ـم ــال ال ـق ــوة
ّ
بـحـقـهــم ،وكـ ــل م ــن :يــوســف ال ـجــردي
ّ
كهربائية)،
(توفي منذ أشهر بصعقة
عــاء فقيه ،زيــن نصر الــديــن ،حسام
غولي ،محمد الـتــرك ،محمد موسى،
خـضــر أب ــو حـمــد ،سينتيا سليمان،
ليال سبالني وضياء هوشر بموجب

املواد  346و 348من قانون العقوبات
لتشكيلهم مـجـمــوعــات شـغــب خــال
ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ،وعـ ـ ـ ــدم تـ ـف ـ ّـرقـ ـه ــم إل بـعــد
استعمال ّ
القوة.
إحــالــة املتهمني إلــى القضاء العدلي
هي بمثابة ضمانة بمحاكمة عادلة
بـ ـعـ ـيـ ـدًا م ـ ــن ال ـ ـسـ ــرعـ ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـددة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـك ــم الـ ـقـ ـض ــاء
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،وأك ـ ـ ـثـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا هــو
ت ـص ــوي ــب لـ ـلـ ـع ــدال ــة ،إذ لـ ــم ي ـك ــن مــن
املـفـتــرض إحــالــة امل ـلــف إل ــى املحكمة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة أس ــاس ــا ،بـعــدمــا م ـ ّـر عبر
ّ
مفوض الحكومة وقاضي التحقيق،
وك ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــا ق ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــان ع ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــان لــم
"ي ـل ـح ـظ ــا" أن ه ـ ــذه ال ـت ـه ــم ال تــدخــل
ّ
ّ
العسكرية،
صالحية املحكمة
ضمن
بحسب وكيلة املتظاهرين املحامية
غ ـي ــدة ف ــرن ـج ـ ّـي ــة ،اّل ـت ــي تـ ــرى أن ه ــذا
ّ
التطور "يحفظ حقهم بمحاكمة أمام
الـقــاضــي الطبيعي وال يحرمهم من
درج ــات املـحــاكـمــات (أي االستئناف
والتمييز)".
ق ـ ــان ـ ــون ـ ــا ،مـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل هـ ـ ــو اإلجـ ـ ـ ـ ــراء
ال ـط ـب ـي ـعــي ب ــاع ـت ـب ــار أن ص ــاح ـ ّـي ــات
امل ـحــاكــم الـعـسـكـ ّ
ـريــة الـلـبـنــانـ ّـيــة الـتــي
ّ
ُ
أنشئت استثنائيًا محددة ومعروفة
وال تشمل "الشغب وتخريب األمالك
ّ
ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة" ،وه ـ ــو م ــا ت ـل ــط ــت وراءه

الـسـلـطــة الـحــاكـمــة لـتــرهـيــب الـشـبــاب
ّ
وق ـمــع ال ـت ـظــاهــرات ،إل أن ال ـ ُـواق ــع ال
يترجم ذلك ،تقول فرنجية" :املمارسة
والواقع مختلفان ،صحيح أن القرار
ّ
بــديـهــي ،إل أن ــه لــو لــم ن ـقـ ّـدم الــدفــوع
ال ـش ـك ـلـ ّـيــة ،وي ــرف ــض امل ــوك ـل ــون مـبــدأ
مقاضاتهم باعتبارهم مدنيني أمام
هـ ــذه امل ـح ــاك ــم ،الس ـت ـم ـ ّـر ربـ ــط الـتـهــم
املناط الفصل فيها بالقضاء العدلي
(الـ ـشـ ـغ ــب والـ ـتـ ـخ ــري ــب) ب ـت ـل ــك ال ـتــي
ت ــدخ ــل ض ـم ــن ص ــاح ـ ّـي ــات ال ـق ـضــاء
العسكري (معاملة األمن ّ
بشدة) ،رغم
عدم جواز التالزم لعدم وجود جناية
كـ ـم ــا هـ ــو مـ ـنـ ـص ــوص قـ ــانـ ــونـ ــا ،وم ــا
ك ــان لـيـنـظــر أح ــد ف ــي صــاحـ ّـيــة هــذه
املحكمة ،وهــو مــا كــان ليجبر أولئك
الشباب على املساومة على حقوقهم،
ّ
كما يفعل كثيرون ،للتخلص سريعًا
من إجــراءات هذه املحكمة" .وتضيف
ف ــرن ـج ـ ّـي ــة" :ل ـق ــد س ـ ّـج ــل امل ـت ـظــاهــرون
موقفًا ،ولو أنهم دفعوا الثمن حضور
عدد أكبر من الجلسات أمام القضاء
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،إذ إن الـ ـخـ ـض ــوع مل ـبــدأ
مثول مدنيني أمامه املرفوض باملبدأ
واملفروض بموجب قانون إنشاء هذه
املحكمة في لبنان ،ال يعني السماح
لهذه املحكمة بتجاوز صالحياتها
املمنوحة قانونًا".

