
علیھ لم یتغیّر.. ماذا یعني حجز عقارات سالمة؟ ولماذا؟  القرار بالتضییق 

مصرف لبنان ریاض    كتبت ایفا ابي حیدر في "الجمھوریة": تتواصل الحمالت على حاكم
بشكل یومي ومفتعل. ما یعكس التخبّط الذي تعیشھ الحكومة والطبقة السیاسیة الحاكمة.    سالمة

، في حین  سالمة  كبش محرقة. أو كأن لیس لدیھم إّال مالحقة  سالمة وكأّن المطلوب تقدیم
یغّضون الطرف عن محاسیبھم وأزالمھم في الوزارات واإلدارات والمؤسسات الرسمیة وھم  

من دون حسیب أو رقیب، وینسون عن قصد وجرم العمد أن   یجرون الصفقات والسمسرات
حاكم المركزي ھو الذي أوقف البلد على "رجلیھ" ونظامھ اإلقتصادي الحر طوال عشرین  

 .عاماً. فیما اتھامھ من خالل القرار القضائي ال قیمة قانونیة لھ، وھو مخالف للقانون

  

لم یتغیّر. تارة ترتفع اسھم    مصرف لبنان ریاض سالمة  یبدو اّن القرار بالتضییق على حاكم
اإلقالة، وطوراً محاكمتھ، وطوراً آخر تحمیلھ مسؤولیة ارتفاع سعر الدوالر في السوق السوداء، 

 14، االول یقضي بمحاكمتھ بدءاً من  سالمة وآخرھا وفي خالل شھر واحد، صدر قراران ضد
تشرین االول، والثاني صدر أمس بالحجز االحتیاطي على عقاراتھ وممتلكات منزلھ. فھل یمكن  

عاء بأّن اإلصالحات  إدراج ھذه القرارات في سیاق "فشة خلق" والتعمیة على التقصیر باالدّ
 آتیة؟

  

امس، قراراً یقضى بإلقاء الحجز  فیصل مكي القاضي  بیروت أصدر رئیس دائرة التنفیذ في 
وعلى موجودات منزلھ الكائن في   مصرف لبنان ریاض سالمة  على عقارات حاكم  االحتیاطي

منطقة الرابیة، مع احتفاظ الحاجزین بشمول الحجز الحقاً على سیاراتھ الخاصة، بعد 
ت قیدھا من ھیئة ادارة اآللیات والمركبات، وعلى مخصصاتھ المالیة  االستحصال على شھادا

في مصرف لبنان. واتى ھذا القرار بناًء على استدعاء مقدّم من الدائرة القانونیة لمجموعة  
جوزیف   ، جاد طعمة،ھیثم عزو  ،حسن بزي  "الشعب یرید اصالح النظام" ممثلة بالمحامین:

، بعد  سالمة  ، وباسل عباس. وھذا القرار ھو الثاني ضدفرنسواز كامل  ، بیار الجمیل،وانیس
، حدّد بموجبھ تاریخ  الرا عبد الصمد  بیروت قرار سابق أصدرتھ القاضیة المنفردة الجزائیة في

في دعوى مقدّمة من المجموعة نفسھا، بتھمة    سالمة موعداً لبدء محاكمة ریاض  14/10/2020
النیل من مكانة الدولة المالیة وحّض الجمھور على سحب االموال المودعة في المصارف وبیع  

 ...سندات الدولة واالھمال الوظیفي
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 لكن ماذا تعني ھذه القرارات؟ وكیف تُطبّق؟

الحقوقیة، اّن القرار الصادر أمس   Justiciaرئیس منظمة بول مرقص  یقول المحامي الدكتور
ھو فقط تدبیر یتخذه رئیس دائرة التنفیذ، عن القاضي مكي لیس في االساس، ولیس نھائیاً، انما 

شرط ان یكون الدین مرّجح الوجود، لذلك ھو لم یقّرر القاء الحجز االحتیاطي بالنسبة الى كامل  
من   866المبلغ الُمطالب بھ. ورأى اّن الدین مرجح الوجود بالنسبة الى جزء منھ حسب المادة 

قاضي طلب من المدّعین ابراز النظام العائد الى قانون أصول المحاكمات المدنیة. والملفت اّن ال
 .مصرف لبنان، تمھیداً للبت بالحجز على مخصصات الحاكم

  

وشرح مرقص لـ"الجمھوریة"، اّن حجز االحتیاطي بالنسبة الى االموال غیر المنقولة اي  
ة الى وما یلیھا، أما بالنسب 875العقارات، یعني وضع اشارة في السجل العقاري حسب المادة  

المنقوالت وتحدیداً غیر الموثقة منھا (اي غیر مسّجلة في سجالت رسمیة مثل المفروشات او  
 .االثاث) فالحجز االحتیاطي یعني منع التصّرف بھا، اي بیعھا او سواه وترتیب اي حقوق

  

جدید وخالفاً للمنقوالت غیر الموثقة، یمكن للمحجوز علیھ ان یتصّرف بالعقار، فیتحّمل المالك ال
 .النتائج المترتبة، ویكون على علم بذلك طالما ھناك اشارة على ذلك في السجل العقاري

  

ورداً على سؤال، أكّد مرقص اّن قرار الحجز ھذا یصبح خطراً إذا صدر قرار باالساس من قِبل  
، ألنّھ عندھا ینقلب الحجز االحتیاطي الى حجز  الرا عبد الصمد  القاضیة المنفردة الجزائیة

. لذا یمكن لھ 871تنفیذي، فتباع االموال المنقولة وغیر المنقولة في المزاد العلني حسب المادة  
ب رفع  من قانون اصول المحاكمات المدنیة بطلب كفالة بغیة طل 873راھناً ان یتقدّم وفقاً للمادة 

الحجز، وغالباً ما یتحقق ذلك بحیث تكون الكفالة كافیة ووافیة ومقبولة من قاضي التنفیذ 
 .وصادرة عن احد المصارف المعترف بھا

  

وأكّد مرقص اّن لھذه القرارات، وان یكن لدیھا مدلوالت معنویة ورمزیة، لیست محاكمات   
، انما ھي قرارات افرادیة، ألّن المتضررین ھم افراد،  سالمة  لتاریخ او للمسیرة المھنیة للحاكم

وال تدخل في اطار تحقیق جنائي مثالً، انما ھي تشبھ الى حٍد كبیر، مع الفارق بالموضوع،  
س ادارة مصرفین  القرارات التي اتخذھا قاضي العجلة في صور لمنع سفر رئیس واعضاء مجل

منذ بضعة اشھر، او القرار الذي اتخذه المدّعي العام المالي علي ابراھیم والقاضي بمنع 
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مصرفاً لبنانیاً،   20التصرف بعقارات واالمالك الشخصیة واصول رؤساء مجالس ادارة نحو  
اً ان یرفع لكن ما لبث ان عاد واتخذ قراراً بتجمید ھذه القرارات الثالثة، وبالتالي لیس مستبعد

 ھذا الحجز االحتیاطي أقلھ عبر ایداع الكفالة المصرفیة التي سبق وتحدثنا عنھا

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/726252/- القرار-بالتضییق- علیھ
 لم-یتغیّر-ماذا-یعني-حجز- عقارا
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