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، فان القضاء والعدالة بين التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وما جرى أخيرا من اشتباكات في الطيونة وعين الرمانة والشيّاح

اء المصيرية، لوزراهما من اوائل المتأثرين سلبا بالتداعيات.فقد دخلت السياسة وعطلّت تحقيق المرفأ، ومعها جلسات مجلس 

القضائي من أروقة مجلس النواب  –في وقت ترزح فيه البالد تحت أزمة إقتصادية حادّة. توازيا، انتقل السجال السياسي 

مرفأ بيروت  والحكومة إلى الشارع. فأنزل" الثنائي الشيعي" محازبيه للضغط على مدّعي عام التحقيق قي قضية انفجار

لى طول الساحل عين االول، مطالبين بتنحيته من جّهة. ونزل جمهور "القوات اللبنانية" تشر 14القاضي طارق البيطار في 

لقاضي فادي الكسرواني وصوال إلى بكركي ومعراب لدعم جعجع واستنكارا لقرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ا

.الجيش من جهة ثانيةعقيقي باستدعاء االّول إلى وزارة الدفاع لالستماع إلى أقواله لدى مخابرات   

ستيضاحه التخلّف جعجع عن حضور جلسة االستماع أمس لدى مخابرات الجيش، فتواصلت المديرية مع القاضي فادي عقيقي 

الماروني  حول الخطوة المقبلة فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. فرأى مراقبون أن البطريرك

ماضي. ويعتبر المراقبوان اعي، نجح بالجولة التي قام بها على الرؤساء الثالثة يوم الثالثاء الالكاردينال مار بشارة بطرس الر

قتتال في الشارع، ، باالضافة إلى العودة للمظاهر المسلّحة واال1994أن البطريرك جنّب البالد العودة إلى مشهدية العام 

لي على حساب ضحايا ل تّمت التسوية السياسية لحفظ السلم االهواستطاع إحتواء الشحن السياسي. في المقابل، يسأل هؤالء "ه

".انفجار المرفأ واحداث الطيونة؟  

لمخابرات؟ هل يُمكن اوبانتظار قرار القاضي عقيقي، يجدر السؤال، ما االلية القانونية التي ستترافق مع ختم ملف جعجع لدى 

 استدعاؤه مجددا لالستماع إلى إفادته؟

لقاضي عقيقي إلى " إن "بعد أن أشار ا24ول المحامي والخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ"لبنانفي هذا االطار، يق

ى ضّم هذا المحضر إلى مديرية المخابرات بوجوب ختم التحقيق وإيداعه إياه، فإنه أمام حّلٍّ من إثنين: االول إما أن يعمل عل

رار باالدعاء على جعجع، ن، إلحاقا وتبعا باالوراق، والثاني أن يتّخذ القملف التحقيق العالق اليوم تحت يدّ القاضي فادي صوا

".وإحالة المحضر مع االدّعاء عليه إلى قاضي التحقيق العسكري االول فادي صوان  

ي رة اليوم بيد القاضويُشير مالك إلى أن "إعادة تكليف مديرية المخابرات باالستماع إلى جعجع باتت غير ممكنة، وأصبحت الك

صبح مبدئياً صوان، النه بعد أن يّضم القاضي عقيقي المحضر الذي سيتسلمه من مديرية المخابرات إلى ملف التحقيق، يُ 

".القاضي صوان سيّد ملفه بالكامل، استدعاًء أم إدّعاًء على جعجع  

اث الطيونة، يتوجب خرين في أحداال 68ويُوضح أنه "في حال قيام القاضي عقيقي باالدّعاء على جعجع إلى جانب الموقوفين الـ

".على القاضي صوان االستماع إلى إفادة رئيس "القوات"، ونتيجة اإلفادة، يُصدر مذكرة توقيف أو ال  

" إنه 24بنانتوازيا، يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية والبروفيسور في القانون لـ"ل 

يوضح أن "عبارة التحقيق، فهي لم تحدد الصفة بوضوح: هل هو مشكو منه، مشتبه به أو شاهد؟" و "بالنسبة لدعوة جعجع إلى

جع من حيث أن ذلك لم مستمع إليه غير كافية وال وضعية  لها في القانون. األمر الذي ترك مجاال لالستنسابية وغموضا لدى جع

ن له العلنية والشفافية وسائر حقوق الدفاع التي  ".تخوله من اتّخاذ الموقف المناسبيكن ليؤّمِّ  

إلى إفادة جعجع؟ هل  ويسأل مرقص: "كيف جرى البناء على إفادات الموقوفين التي قيل إن القاضي عقيقي استند إليها لالستماع

لجزائية؟ الجديدة من أصول المحاكمات ا 47جرى تسجيلها أصوال، وهل حضر محام عن كل موقوف كما نصت عليه المادة 

".سئلة أساسية لصحة التحقيق وإال يكون باطالهذه أ  

ويُضيف: "أساسا، كنا في "جوستيسيا" تقدمنا باقتراح مفصل لحصر صالحيات المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية 

وبالعسكريين فقط على اعتبار انها محكمة إستثنائية ال تراعي مبادئ المحاكمة العادلة". ويلفت إلى أن "نظريا، وتبعا للصفة 

، ومن ثّم المطلوب االستماع اليه فيها؛ كان يمكن لم فوض الحكومة تباعا إصدار مذكرة إحضار بالقوة وتسطير بالغ بحث وتحّرٍّ

اإلحالة إلى قاضي التحقيق العسكري الذي يمكنه إصدار مذكرة توقيف. لكن هذه اإلجراءات لو حصلت تكون عرضة للطعن". 



ى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ويتابع: "الملفت أنه في ورقة الدعوة من مديرية المخابرات، ال استناد مطلقا إل

".وال إلى سواه وهي مفترض أن تعمل تحت إشراف القضاء المختص  

يدة ربما ويستنتج مرقص مما حصل أمس في ملف جعجع، أن "مفوض الحكومة فتح "محضرا إلحاقيا" بناًء على معطيات جد

لمحضر اا امتنع جعجع عن الحضور، طلب مفوض الحكومة ختم ظهرت من إفادات أُدلي بها في الملف". ويُضيف: "بعدم

رات، التي ألفت إلى أنّها وإرساله اليه مع بيان كامل هوية جعجع )في حال أراد اتّخاذ أي إجراء بحقّه(، وذلك من مديرية المخاب

في العادة يستغرق "فت إلى أن أصوال، ليست ضابطة عدلية وهذا من شأنه أن يشكل دفعا شكليّاً بيد فريق الدفاع الحقا". ويل

أي إجراء، أو يدعي  األمر بضع ساعات ليصل الملف إلى القاضي عقيقي فإما أن يحفظه أو يحيله إلى قاضي التحقيق دون اتّخاذ

ود إليه، بخالف فيه على جعجع بجنابة تحريض على القتل، فيضحي مدّعى عليه لدى قاضي التحقيق األول فادي صوان الذي يع

".م؛ أي إذا لم يُحل إليه الملف مع ادعاء على جعجع، يمكن أن يستمع إليه كشاهدما تقدّ   
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