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مجتمع وإقتصاد
تقرير طلبت شركتا «جي دي أس» و«وايفز» ،كل على حدة ،من مجلس شورى الدولة قبول تدخلهما في الدعاوى
المقامة من نقابة العاملين في هيئة أوجيرو واالتحاد العمالي العام ضد وزارة االتصاالت ،والرامية إلى إبطال
قراري وزير االتصاالت جمال الجراح الترخيص للشركتين بتمديد شبكات «فايبر أوبتيك» في الملك العام ،واالستفادة
َ
يتسلح بحصانته ،رافضًا المثول
منها على حساب الخزينة .وفيما وافق «الشورى» على طلبيهما ،ال يزال الجراح ّ
ست َمع إليه
كم َ
أمام القضاء ُ

الجراح يختبئ خلف الحصانة
ميسم رزق
ي ــوم ــا ب ـعــد ي ـ ــوم ،ت ـتــأكــد لـ ـل ــرأي ال ـعــام
م ــن ج ـهــة ،ول ـل ـم ـســؤولــن الـسـيــاسـيــن
جهة أخرى،
واإلداريني والقضائيني من ُ
األخبار الواردة عن جسامة املخالفات
ُ
التي ترتكب في وزارة االتصاالت بقرار
م ــن ال ــوزي ــر ج ـمــال الـ ـج ــراح .فــالـقــرائــن
امللموسة واملـسـتـنــدات الرسمية التي
ُ
تـظـهــر ت ـبـ ّـن عـمــق االع ـت ــداء عـلــى املــال
العام وأصول إنفاقه بسبب املمارسات

حرب :الهدف هو ضرب
«أوجيرو» واالنتهاء منها
غير القانونية التي يقوم بها الجراح.
وق ــد أصـبــح ه ــذا األم ــر يشكل إحــراجــا
م ـل ـم ــوس ــا ل ـل ـج ـه ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــي
ينتمي إلـيـهــا .رغــم ذل ــك ،خــرج الــوزيــر
عـ ــن قـ ــواعـ ــد ع ـم ــل ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ــن خ ــال
رفـضــه الــرقــابــة الـنـيــابـيــة ،ووقــوفــه في
وجه املدعي العام املالي القاضي علي
إبــراهـيــم ،رافـضــا املـثــول أمــامــه لــإدالء
َ
بإفادته بصفة ُمست َمع إلـيــه .علمًا أن

دع ــوت ــه ج ـ ــاءت م ــن بـ ــاب االس ـت ـف ـســار
ومساعدة القضاء ،للحديث عن قضية
أث ــاره ــا بـنـفـســه ،حــن ات ـهــم ،فــي كتاب
رسمي صدر يوم  ،2017/10/25املدير
العام لهيئة «أوجيرو» ،عماد كريدية،
بــارت ـكــاب جــرائــم جـنــائـيــة ،كـهــدر املــال
ال ـع ــام وم ـخــال ـفــة ال ـق ــان ــون واس ـت ـغــال
م ـن ـص ـبــه لـ ـغ ــاي ــات ش ـخ ـص ـي ــة .وف ـي ـمــا
تتوالى فصول هذه القضية أسبوعيًا،
ال يـ ـ ــزال ال ـ ـجـ ــراح ي ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع بـحـصــانـتــه
النيابية والوزارية لعرقلة أي تحقيق
قضائي جــدي في التهم التي ّ
وجهها
إلى املدير العام .وآخر ما ظهر في هذا
املـجــال ،ما قاله الـجــراح عن استعداده
لتلبية مــا يطلبه املــدعــي الـعــام املالي،
خطيًا.
ه ــذه الـقـضـيــة مـتـصـلــة ب ـ ــأداء ال ـجــراح
ّ
الذي يشكل خطرًا على مستقبل هيئة
«أوجـ ـ ـي ـ ــرو» ،ك ــواح ــدة م ــن مــؤس ـســات
ال ــدول ــة ،يسعى الــوزيــر إل ــى إطاحتها
ملـصـلـحــة ش ــرك ــات خ ــاص ــة .ه ــذا األداء
ظ ـه ــر ج ـل ـيــا ف ــي ق ــراري ــه ال ـل ــذي ــن مـنــح
بـمــوجـبـهـمــا شــرك ـتــي «جـ ــي دي اس»
و«واي ـ ـفـ ــز» ح ــق ت ـمــديــد شـبـكــة أل ـيــاف
ض ــوئ ـي ــة ،ف ــي امل ـل ــك الـ ـع ــام ،ب ـمــا يتيح
لهما تحقيق أرب ــاح طائلة كــان يمكن

ّ
تصب فــي خزينة الــدولــة لــو ُحصر
أن
أمر تمديدها بهيئة «أوجيرو» .وبعد
أن ت ـق ـ ّـدم ــت ن ـق ــاب ــة ع ـم ــال «أوج ـ ـيـ ــرو»
واالت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام بـمــراجـعــات
لدى مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ
قــ َ
ـراري الـ ـج ــراح وإب ـطــال ـه ـمــا ،تـقــدمــت
شركتا «جــي دي أس» و«واي ـفــز» منذ
نحو أسـبــوعــن ،بطلبني مـ ّـن املجلس،
تطلبان بموجبه قـبــول تدخلهما في
الدعاوى ،إلى جانب وزارة االتصاالت.
مجلس شورى الدولة ،قبل َ
طلب «جي
ِ
ّ
دي أس» ،وكــل ـف ـهــا ت ـقــديــم أجــوبـتـهــا
م ــع ك ــاف ــة امل ـس ـت ـن ــدات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـهــا،
وإثـبــات عالقتها بشركة «داتــاســات».
فالترخيص الــذي استند إليه الجراح
مل ـن ــح «جـ ــي دي اس» ام ـت ـي ــاز تـمــديــد
األل ـي ــاف الـضــوئـيــة ،ص ــادر ع ــام 1996
لـشــركــة «دات ــاس ــات» ال ـتــي ت ـقــول «جــي
دي اس» إنها هي نفسها ،وإنها ّ
غيرت
ّ
اس ـم ـه ــا ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات .وك ــل ــف وزارة
االتـصــاالت إي ــداع املجلس كامل امللف
ّ
اإلداري املتعلق باملراجعة الحاضرة،
وال سيما املستندات التي مــن شأنها
أن تثبت تـجــديــد الـتــرخـيــص املمنوح
ل ـل ـشــركــة (ي ــؤك ــد ط ــال ـب ــو إبـ ـط ــال ق ــرار
الـ ـج ــراح أن تــرخ ـيــص ال ـع ــام  1996لم

ُيـ ـ َـجـ ـ َّـدد ب ـعــد  5سـ ـن ــوات م ــن إصـ ـ ــداره،
وب ــالـ ـت ــال ــي ،ال ي ـم ـكــن االسـ ـتـ ـن ــاد إل ـيــه
ملـنــح «ج ــي دي اس»َ امـتـيــاز الــ«فــايـبــر
ُ ِّ
أوب ـت ــك») .كــذلــك كــلــفــت النقابة العامة
ملــوظـفــي وع ـمــال امل ــواص ــات السلكية
والالسلكية الــدولـيــة فــي لبنان إيــداع
نـظــامـهــا األس ــاس ــي وال ـج ـهــة املـخــولــة
قــانــونــا لـلـتـقــدم بــاملــراجـعــة الـحــاضــرة.
وأيضًا وافق املجلس على طلب شركة
«واي ـفــز» ،وأعـطــى الفرقاء مهلة عشرة
أيــام من تاريخ التبليغ للتنفيذ .فيما
اسـتـغــربــت م ـصــادر نـيــابـيــة فــي لجنة
االتـصــاالت قبول «الـشــورى» للطلبني،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــأن «املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ل ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
م ـنــذ ش ـهــريــن بـ ـ ّـت هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة رغــم
امل ـس ـت ـن ــدات املـ ــوجـ ــودة ف ــي ح ــوزت ــه».
ورأت أنه «ليس منطقيًا قبول الشركات
الخاصة كطرف في هذه القضية».
وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـن ـه ــائ ـي ــة
ل ــ«ال ـشــورى» ال ت ــزال اللجنة النيابية
ل ـ ــإع ـ ــام واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت تـ ـ ـش ـ ـ ّـدد ع ـلــى
ضرورة ّ
بت هذه الدعاوى بنحو جدي
ّ
وعاجل .ويصر رئيس مجلس النواب
ع ـلــى إكـ ـم ــال املـ ـس ــار ال ـق ــان ــون ــي ب ـهــذه
امل ـســألــة القـتـنــاعــه ب ــأن ه ـنــاك مخالفة
ج ـس ـي ـم ــة ،وتـ ـع ــدي ــا ع ـل ــى ص ــاح ـي ــات

وي ّ
مجلس النوابُ .
عد عدد من النواب،
م ــن م ـش ــارب سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة ،ملفًا
قــانــونـيــا ب ـشــأن «مـخــالـفــات ال ـج ــراح»،
ب ـهــدف تـقــديـمــه ك ـس ــؤال لـلـحـكــومــة قد
ّ
يتحول إلى استجواب.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار ،ك ــرر الـنــائــب بطرس
ب أمـ ــس مــوق ـفــه بـ ــأن «قـ ـ ــرار وزي ــر
حـ ــر 
االتـ ـص ــاالت (ام ـت ـي ــازا «ج ــي دي اس»
و«واي ـ ـ ـفـ ـ ــز») غ ـي ــرق ــان ــون ــي وم ـخــالــف
لكل املــراسـيــم السابقة ولكل األع ــراف،
وبالتالي هــو بــاطــل ومنعدم الــوجــود
وال يجوز السكوت عنه واسـتـمــراره»،
محذرًا «مــن محاولة تغطية املخالفة،
ألن هناك مستفيدين من هذه الصفقة».
ورأى أنه «يفترض من مجلس شورى
الدولة أن ّ
يبت الدعوى املرفوعة أمامه
في هــذا املضمار ،وكــل الـنــواب والكتل
الـسـيــاسـيــة يـجــب أن ت ـعــارض تصرف
ال ـ ــوزي ـ ــر ب ـم ـل ــف ي ـب ـل ــغ حـ ـج ــم أع ـم ــال ــه
عـشــرات مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات ،مــن دون
االس ـت ـنــاد إل ــى رأي أي اس ـت ـشــاري في
وزارة االت ـ ـصـ ــاالت » .ورأى أن قـ ـ َ
ـراري
الوزير يهدفان إلى «ضــرب (أوجيرو)
واالنتهاء منها لتبرير تسليم (شبكة
الـ ـف ــايـ ـب ــر) لـ ـه ــذهالـ ـش ــرك ــة («ج ـ ـ ــي دي
اس»)».

عدل

الظن في «جريمة زقاق البالط»:
هديل فرفور
أص ــدر قــاضــي الـتـحـقـيــق األول في
ـويـ ــدات ،أول مــن
بـ ـي ــروت غ ـس ــان عـ ـ ّ
أمـ ـ ــس ،ال ـ ـقـ ــرار الـ ـظ ــن ــي فـ ــي ح ــادث ــة
«جــري ـمــة زق ــاق ال ـب ــاط» الـشـهـيــرة،
بـحــق امل ــوق ــوف ال ـقــاصــر ع .ي14( .
ع ــام ــا)ُ ،م ـع ـت ـ ِـب ــرًا إق ــدام ــه ع ـلــى قـتــل
وال ـ ـ ــده قـ ـص ــدًا «م ـ ــن ن ـ ــوع ال ـج ـنــايــة
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـعـ ــاقـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـ ــاإلعـ ـ ــدام
(امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا فــي امل ــادة 549
فـقــرة  3عـقــوبــات) ،كما اعتبر فعله
لجهة إقــدامــه قـصــدًا على قتل عـ ّـدة
أشـ ـخ ــاص ومـ ـح ــاول ــة ق ـت ــل آخ ــري ــن
م ـ ــن نـ ـ ــوع الـ ـجـ ـن ــاي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ــاق ــب
عـلـيـهــا ب ــاألش ـغ ــال ال ـشــاقــة امل ــؤب ــدة
(امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا فــي امل ــادة 548
ف ـق ــرة  5ع ـق ــوب ــات) .وق ـ ـ ّـرر الـقــاضــي
ّ
عويدات الظن بالطفل إلقدامه على
حيازة واستعمال بندقية صيد من
دون ترخيص بالجنحة املنصوص
عليها في املادة  73أسلحة وذخائر
(.)...
أعـ ـ ــاد هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار إحـ ـي ــاء ال ـن ـقــاش
املتعلق بآلية محاكمة القاصرين،
وط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاؤالت ح ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــدى
ّ
ّ
واالدع ــاء
قانونية وصــوابـيــة الـظــن
على طفل بعقوبة اإلعدام.
ّ
ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،ال ُيـ ـع ـ ّـد ال ـ ـقـ ــرار ال ـظــنــي
الصادر عن عويدات ُملزمًا ملحكمة
ّ
املخولة ،وحدها،
جنايات األحداث،
إص ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ُـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ب ـح ــق
ال ـط ـف ــل ،إذ ُي ـع ـ ّـد ب ـم ـثــابــة تــوصـيــف
ال ـجــرم املــرتـكــب مــن قـبـلــه .وبحسب
ّ
ق ــان ــون ـي ــن ،ف ـ ــإن ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق
ّ
يـحــق لــه ال ـظــن ب ــامل ــواد ال ـتــي يــراهــا
ّ
مناسبة ،فيما يتركز النقاش حول
املواد التي يجري االدعاء بها على
القاصر.
ب ـ ُـحـ ـك ــم ق ـ ــان ـ ــون حـ ـم ــاي ــة األحـ ـ ـ ــداث
امل ـخــال ـفــن ل ـل ـقــانــون أو امل ـعـ ّـرضــن
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ّ
ف ــإن ال ـحــدث ال ــذي يـخــالــف الـقــانــون
ي ـس ـت ـف ـي ــد مـ ــن ُ
«مـ ـع ــامـ ـل ــة ُم ـن ـص ـفــة
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وتـ ـخـ ـض ــع إج ـ ـ ـ ــراء ات
مـ ـ ــاح ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــه والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق م ـ ـعـ ــه
وم ـح ــاك ـم ـت ــه الـ ـ ــى بـ ـع ــض األصـ ـ ــول
الـخــاصــة» ،بحيث تـحــاول املحكمة
م ـ ـ ــا أم ـ ـك ـ ــن تـ ـجـ ـنـ ـيـ ـب ــه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـق ـضــائ ـيــة ب ــاع ـت ـم ــاد «ال ـت ـس ــوي ــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـب ـ ـيـ ــة وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
غ ـيــر امل ــان ـع ــة ل ـل ـحــريــة ( )...وت ـكــون
ال ـتــداب ـيــر املــان ـعــة م ــن ال ـحــريــة آخــر
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاالت» ،وفـ ـ ــق م ـ ــا يـ ـ ــرد فــي
ال ـف ـقــرة ال ـثــال ـثــة م ــن امل ـ ــادة الـثــانـيــة
ال ـت ــي ت ـت ـضـ ّـمــن املـ ـب ــادئ األســاس ـيــة
التي تراعي تطبيق أحكام القانون.
تنقسم الـتــدابـيــر والـعـقــوبــات التي
ُ
تـ ـ ـف ـ ــرض عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدث (املـ ـ ـ ـ ــادة )5
بــن الـتــدابـيــر غـيــر املــانـعــة للحرية
وال ـتــداب ـيــر املــانـعــة لـلـحــريــة .تشمل
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوم ،والـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع ق ـي ــد
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ،وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل
للمنفعة العامة أو العمل تعويضًا
لـلـضـحـيــة ،ف ـي ـمــا ت ـت ـضـ ّـمــن الـثــانـيــة
ص ـ ـ ــاح ،والـ ـت ــأدي ــب وال ـع ـق ــوب ــات
ُاإل ّ
املخفضة.
ـون حماية
تـشــرح امل ــادة  15مــن قـ ُـانـ ّ
األحـ ــداث ،الـعـقــوبــات املـخــفـضــة في
مــا خـ ّـص الـجـنــايــات ،بــاإلشــارة الــى
أنه في حال كانت الجناية ُ
«معاقبًا
عـ ـلـ ـيـ ـهّ ــا ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام أو ب ـ ّـاألشـ ـغ ــال
ُ
ال ـ ـشـ ــاقـ ــة امل ـ ـ ــؤب ـ ـ ــدة» ،تـ ـخ ــف ــض ال ــى
ال ـ ـح ـ ـبـ ــس مـ ـ ــن خ ـ ـمـ ــس إلـ ـ ـ ــى خ ـم ــس
عشرة سنة .وفي الجنايات األخرى
ُ ّ
تخفض بحديها األقـصــى واألدنــى
الى النصف حبسًا (.)...
ّ
يـ ـ ــرد ف ـ ــي ن ـ ــص ال ـ ـق ـ ــرار الـ ـظ ــن ــي أن
ّ
املدعى عليه من مواليد ،2003-3-1
ما يعني أنه لم يتم الخامسة عشر
مـ ــن ع ـ ـمـ ــره ب ـ ـعـ ــد .وبـ ـحـ ـس ّــب املـ ـ ــادة
السادسة من القانون ،فإنه إذا ّ
أتم

