2

الثالثاء  9نيسان  2019العدد 3732

سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ّ
جرمانوس يدعي على «المعلومات»:

شروط «سيدر» تفرض خطة الكهرباء
 ...بعد تسع سنوات!

دعسة ناقصة أم قرار عوني؟

إجتازت الحكومة اللبنانية قطوع خطة الكهرباء .الشروط التي وضعتها الدول والصناديق الدولية المعنية بمؤتمر سيدر ،والتي
طالبت بإلغاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان ونقل كلفة دعم أسعار الكهرباء من الموازنة العامة إلى المستهلكين ،يبدو انها فعلت
فعلها على طاولة مجلس الوزراء ،فاختفت االعتراضات الجوهرية التي رفعها بعض مكونات الحكومة سابقًاّ .
مرت الخطة بال الخالفات
التي كانت متوقعة ،وخاصة لجهة تحديد المسؤول عن إجراء المناقصات
َ
ُ
ّ
أرخ ــت سياسة الـتــوافــق مظلتها على
طاولة مجلس الــوزراء .بعد نحو ثالثة
أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ال ـن ـق ــاش ــات فـ ــي الـلـجـنــة
ّ
الوزارية املكلفة مناقشة خطة الكهرباء،
وخ ـ ــاف الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـيــة حــول ـهــا،
س ـل ـكــت ال ـخ ـط ــة طــري ـق ـهــا ال ـ ــى اإلقـ ـ ــرار
ب ـس ـه ــول ــة .ربـ ـم ــا ،ف ــي وجـ ـ ــود «شـ ــرط»
ملؤتمر «سيدر» بضرورة التوصل إلى
وقـ ــف ع ـجــز مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان،
قـ ــررت م ـكــونــات مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عــدم
االعـتــراض ،جوهريًا ،على الخطة التي
أعــدت ـهــا وزارة ال ـطــاقــة بالتنسيق مع
البنك الدولي ،مستندة إلى الخطة التي
أعدها الوزير جبران باسيل عام ،2010
مالحظات القوى السياسية.
وإلى ّ
وفيما ترقب الجميع في األيام املاضية
مصير الـخـطــة فــي الـحـكــومــة وإمـكــان
ت ـمــريــرهــا بــال ـتــوافــق أو بــالـتـصــويــت
نتيجة التباين حيال مرجعية إجــراء
امل ـنــاق ـصــة (إمـ ــا إدارة امل ـنــاق ـصــات أو

ً
أجرى عون اتصاال ببري
بعد الجلسة لالتفاق على
إقرار مشروع القانون في أول
جلسة تشريعية
فــي اللجنة الــوزاريــة) وتعيني الهيئة
ُ
يكن أحد ّ
ليتوقع أن يكون
الناظمة ،لم
ّ
ّ
الجو إيجابيًا إلــى هــذا الحد ،بحسب
أكثر من مصدر وزاري.
وق ــال ــت امل ـص ــادر إن «أحـ ـ ـدًا م ــن وزراء
تـيــار املستقبل لــم يــدخــل فــي النقاش،
ووحـ ــده الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري هو
مــن عـ ّـبــر عــن مــوقــف ت ـي ــاره ،فـيـمــا كــان
للوزير جبران باسيل ّ
حصة األسد من
الـكــام» .وقــد ّ
سجل األخير اعتراضني
«مــذكـرًا بالطعون الـتــي كــانــت تحصل
في مجلس شــورى الــدولــة ،مشيرًا الى
أن العودة الى دائــرة املناقصات يجب
أن تـســري عـلــى الـقـطــاعــات ك ــاف ــة» ،في
إشــارة إلــى اإلتـصــاالت .وشـ ّـدد على أن
«ال يـخــرج أحــد مــن األفــرقــاء ويتحدث
عن ربح وخسارة أو عن إنجاز ّ
سجله
علينا» .وقد دعم باسيل في كالمه عن
تسريع تنفيذ الخطة وع ــدم عرقلتها
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َ
لعب الرئيس عون دورًا إيجابيًا وكان مصرًا على عدم رفع الجلسة قبل إقرار الخطة (هيثم الموسوي)

بري :الفرصة مناسبة لعودة النازحين السوريين
ّ
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «الفرصة باتت مناسبة للشروع في
حل قضية النازحني بالجملة وال يجوز دفن رؤوسهم في الرمل بل إجراء
التفاهمات الالزمة مع الدولة في سوريا على عودة النازحني ،وفتح معبر
نصيب مع االردن والخليج الى لبنان عبر سوريا ،كما ان الوقت قد حان
لتموضع لبنان مع دول الشرق مصر وسوريا وغيرهما والبدء باستخراج
النفط والغاز ،ووقف التالعب في ترسيم حدود لبنان البحرية ،واالعتراف بحق
ّ
لبنان في النقاط البرية املتحفظ عليها».
وقال بري في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية اللبنانية في العاصمة القطرية
الدوحة ،أمس ،إن «استقرار لبنان النقدي واألمني مستمر .ونحن نؤكد موقفنا
الثابت مع تحقيق الشعب الفلسطيني ألمانيه الوطنية في العودة وتقرير
املصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق سوريا الثابت في
الجوالن».

ال ــوزي ــران سليم جــريـصــاتــي ويــوســف
فنيانوس ،فيما كان الوزير علي حسن
خـلـيــل مـتـنــاغـمــا م ــع الـعــونـيــن أيـضــا.
وأدى ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ــون «دورا
إيجابيا جدًا خالل النقاش بني مختلف
املـكــونــات ،وك ــان مـصـرًا على عــدم رفع
ّ
َ
ال ـج ـل ـســة ق ـب ــل إق ـ ــرار ال ـخ ـط ــة» ،مـعــلـقــا
بــال ـقــول« :م ــن ه ــو امل ــوظ ــف مـهـمــا كــان
مــوقـعــه ،ال ــذي سيستطيع عرقلة مثل
هــذه الـخـطــة؟» ،قبل أن يــوافــق مجلس
الــوزراء على اعتماد دائــرة املناقصات
مــع ضــوابــط ملنع أي عرقلة فــي تنفيذ
الخطة .وتم االتفاق على النقطة األهم
التي تضمن تمديد القانون 2014/٢٨٨
بما يسمح إلدارة املناقصات بتنفيذ
م ـن ــاق ـص ــات وفـ ــق ع ـق ــود ال ـ ـ ـ ــ( botب ـن ــاء
امل ـعــامــل م ــن ق ـبــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ثم
تشغيلها وبيع انتاجها إلى مؤسسة
كهرباء لبنان ،ثم نقل امللكية واإلدارة
إلـ ــى ال ــدول ــة ب ـعــد مـ ــدة ط ــوي ـل ــة) ،بـعــد
اق ـتــراح تـقــدم بــه الــوزيــر محمد فنيش
ّ
وعدلته الــوزيــرة نــدى بستاني ،ونتج
ً
ّ
عنه مشروع قانون معجل ينص أوال

على تمديد العمل بأحكام هذا القانون
االتفاق على
ملدة ثالث سنوات .وجرى ُ
تشكيل لجنة وزارية جديدة أوكلت لها
مهمة حسم أي خالف بني وزارة الطاقة
وإدارة املناقصات التي ستتولى البت
في دفتر الشروط ،ومن ثم ترفع اللجنة
ت ـق ــري ـرًا ال ــى مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الت ـخــاذ
املوقف املناسب .وبعد الجلسة ،أجرى
ً
الــرئـيــس ميشال عــون ات ـصــاال هاتفيًا
بالرئيس نبيه بري الذي وعد بإدراج
مشروع القانون على جدول اعمال أول
جلسة تشريعية.
أما الهيئة الناظمة الذي كان ُيفترض
أن يسبق إقرار الخطة ،فقد اتفق على
أن ي ـتـ ّـم الـعـمــل عـلــى تعيينها الحـقــا،
ّ
صــر عليها وزي ــر املــال
وذل ــك بـعــد أن أ َ
ّ
خالل الجلسة وفق ما نص عليه البيان
ال ـ ــوزاري ،وك ــان لـلـقــوات وت ـيــار امل ــردة
املــوقــف نفسه .وهـنــا ســألــت بستاني:
«ملــاذا ال يتم تعيني الهيئات الناظمة
لإلشراف على كل القطاعات ،وملاذا في
الكهرباء وحدها؟» ،معتبرة أن «تعيني
الهيئة الناظمة اآلن سيعيد األمور الى

نقطة الصفر ألن كل البنود التي أقرت
فــي الخطة ستعود الــى الهيئة» .ولم
يـبـ َـت فــي أم ــر الـهـيـئــة «نـتـيـجــة إص ــرار
بـسـتــانــي ع ـلــى ت ـعــديــل ال ـق ــان ــون ،فتم
االتفاق على إنجاز ذلك الحقًا» .وفيما
كــان وزراء الـقــوات وحــركــة أمــل وتيار
امل ـ ـ ــردة م ـص ــري ــن أي ـض ــا ع ـل ــى تـشـكـيــل
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان،
رف ـضــت بـسـتــانــي أن ي ـقــال إن مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء هـ ــو مـ ــن دعـ ـ ــا الـ ـ ــى تـشـكـيــل
مجلس اإلدارة ألنـهــا طــاملــا دعــت هي
الى تشكيلها وتسمية األعضاء فيها.
وقالت« :إذا أردتم أن تقرروا الطلب إلى
وزارة الـطــاقــة تعيني أع ـضــاء مجلس
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ،فعليكم
أن تطلبوا من كل الــوزراء أن يقترحوا
ملء الشواغر في وزاراتهم».
وكــان الحريري قــد أعلن بعد الجلسة
أن مجلس ال ــوزراء أقــر خطة الكهرباء
بــاالج ـمــاع وال ـج ــو ك ــان اي ـجــاب ـيــا وت ـ ّـم
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد الـ ـق ــان ــون ،288
وهذه أول مرة سيكون هناك مناقصة
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عـلــى تشكيل الـهـيـئــة الـنــاظـمــة لقطاع
الكهرباء .الحريري أكد «وجوب تلزيم
الكهرباء بأسرع وقــت ،ومــن يتقاعس
سيدفع الثمن ومالية الدولة ال تتحمل
التأخير بالخطة يومًا واحدًا» ،معتبرًا
ّ
أن «كــل دائ ــرة عليها أن تقوم بعملها
ّ
ُ
ومن يتخلف عن هذه األعمال سيعاقب
تبعًا للقانون» .وشدد على أن «الخطة
سـ ـت ــرض ــي الـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ألن ـه ــا
سـتــؤمــن الـكـهــربــاء  24عـلــى  ،»24كما
أن ـهــا «ت ـخ ـفــض ال ـع ـجــز الـ ــذي تـتـكـ ّـبــده
امل ـ ــوازن ـ ــة وت ـص ـن ـي ــف ل ـب ـن ــان س ـيــأخــذ
ب ــاإلع ـت ـب ــار أن ال ـخ ـط ــة واضـ ـح ــة وأن
لـبـنــان يـقــوم بـخـطــوات لــاصــاح وكــل
املــؤس ـســات الــدول ـيــة س ـتــرى ان لبنان
يعتمد خطوات ايجابية لتحسني هذا
املجال» .وزير العمل كميل ابو سليمان
قـ ــال ب ـعــد ال ـج ـل ـســة« :س ـن ـتــأكــد م ــن أن
ال ـخ ـطــة سـتـطـ ّـبــق ك ــي ال تـلـقــى مصير
خطط سابقة ويبقى موضوع الهيئة
الـ ـن ــاظـ ـم ــة .ومـ ــرتـ ــاحـ ــون ل ـل ـخ ـطــة كـمــا
خ ــرج ــت» .فـيـمــا غـ ـ ّـردت وزيـ ــرة الـطــاقــة
واملـ ـي ــاه ع ـبــر ح ـســاب ـهــا الـ ـخ ــاص على
تويتر« :ورقــة سياسة قطاع الكهرباء
ّ
املحدثة أصبحت واقعًا .فلنعمل ّ
سويًا
ع ـل ــى إنـ ـج ــاحـ ـه ــا» .أم ـ ــا وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الياس بوصعب فكتب بدوره« :شهدت
ال ـي ــوم عـلــى ن ـم ــوذج جــديــد م ــن حكمة
الــرئـيــس ع ــون مــن خ ــال إدارة جلسة
إقــرار خطة الكهرباء اذ نجح ّبحكمته
ب ـ ــإدارة ال ـن ـقــاش والـ ـح ــوار ال ـبــن ــاء بني
الجميع وص ــوال إلــى املنطق والحسم
بالقرار بالتفاهم مع رئيس الحكومة
لضمان منع أي عرقلة تنعكس سلبا
على املواطنني».
ينسحب على
ـم
ـ
ل
الجلسة
التناغم فــي
ِ
عــاقــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر بــالـقــوات.
إذ غ ـ ـ ّـرد ب ــاس ـي ــل ب ـع ــد ال ـج ـل ـس ــة عـلــى
صفحته على «تويتر»ّ :
«خسروا لبنان
سـنــن وك ـل ـفــوا الـخــزيـنــة أم ـ ــواال .املـهــم
خـلـصــت ال ـب ـط ــوالت الــوه ـم ـيــة وبـقـيــت
الخطة الحقيقية ،هي ذاتها من ّ
األول
حكي .املهم التنفيذ مــن دون
والباقي ّ
عرقلة لتتنفذ الــوعــود ٢٤/٢٤ :وصفر
ع ـ ـجـ ــز» .وق ـ ــد اسـ ـت ــدع ــى ذل ـ ــك ردًا مــن
نــائــب ال ـق ــوات ع ـمــاد واك ـي ــم ال ــذي قــال
تعليقًا على تغريدة باسيل« :معاليك
بيكفي ،سئل الحكيم اليوم فأجاب أنه
انـتـصــار للحكومة ،وهــو ايـضــا بــدايــة
نحو محاولة إنقاذ االقتصاد .اما في
املـضـمــون ،أنــا اق ــول لــك أنــك منذ عشر
سنوات وانــت تعرقل ألنــك ضد إنشاء
املعامل ومغروم بالبواخر وقــد كلفنا
غ ــرام ــك ه ــذا ح ــوال ــي  ٣٠م ـل ـيــار دوالر
انــت مـســؤول عــن هــدرهــا» .فيما أكــدت
الوزيرة مي شدياق أن «ليس هناك من
فريق منتصر على آخر في اقرار خطة
ال ـك ـهــربــاء ونـتـمـنــى ان نـكـمــل بــاملـســار
عينه وحريصون على انقاذ البلد بما
هــو فيه انما بالطريق املستقيم» .أما
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع
فقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية
الـ ـق ــوي ــة»« :س ـم ـع ـنــا ب ـعــض األص ـ ــوات
ت ـت ـح ــدث عـ ــن ع ــرق ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــوات لـخـطــة
ال ـك ـهــربــاء .لــديـنــا وزي ـ ــران ف ــي اللجنة
الــوزاريــة فهل كــان املـطـلــوب أن نبصم
على الخطة دون مناقشة؟» .وأضــاف:
«دعـيـنــا إل ــى تشكيل الـهـيـئــة الناظمة
وتعيني مجلس إدارة جديدة لكهرباء
لـ ـبـ ـن ــان ،واملـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـي ــس م ــوض ــوع
عرقلة بل تكامل للوصول إلــى نتائج
أفضل من النتائج التي وصلنا إليها
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة» .وش ــدد جعجع
عـلــى أن «قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
يـ ـف ــرض أن أي م ـن ــاق ـص ــة ع ـل ـي ـه ــا أن
تذهب إلى إدارة املناقصات ،هذا األمر
ليس خيارًا شخصيًا وكــل مناقصات
ال ـك ـه ــرب ــاء ي ـجــب أن ت ـع ــود إلـ ــى إدارة
املناقصات وهذا ما أقر اليوم (أمس)».
(األخبار)

انفجر ملف مكافحة الفساد القضائي
أم ــس .مـفــوض الـحـكــومــة ل ــدى املحكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بدأ
«هـجــومــا م ـض ــادًا» ،اسـتـهــدف فـيــه فــرع
امل ـع ـلــومــات ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة لـقــوى
االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،وامل ــدي ــر ال ـع ــام ال ـل ــواء
عـمــاد عـثـمــان .للمرة االول ــى فــي تاريخ
القضاء يـ ّـدعــي النائب الـعــام العسكري
ع ـل ــى جـ ـه ــاز أمـ ـن ــي .املـ ـ ّـدعـ ــى ع ـل ـيــه هــو
«فرع املعلومات» ،ال رئيسه ،وال ضباط
ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ـي ــه .ثـ ــم أتـ ـب ــع ج ــرم ــان ــوس
ّادعاءه باستنابة قضائية إلى مختلف
األجهزة االمنية (مــن بينها املعلومات
أيضًا) ،يطلب فيها تزويده بمعلومات
ّ
عن تلقي رجــال أمــن رشــى لتمرير حفر
آبــار ارتوازية غير شرعية والبناء غير
امل ــرخ ــص وف ــي األمـ ــاك الـعـمــومـيــة« ،ال
سيما في قضاء املنية» .ومن املعلوم أن
غالبية اآلبــار االرتــوازيــة غير الشرعية
يـجــري تمرير حفرها بـقــرار مــن املدير
الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي .وس ـبــق
ل ــوزارة الطاقة واملـيــاه أن راسلت وزارة
الــداخ ـلـيــة فــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،طالبة
وقف االستثناءات غير القانونية التي
يمنحها رئيس مؤسسة الشرطة.
ملــاذا وصـلــت االم ــور إلــى هــذا الـحــد بني
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـع ـس ـك ــري وامل ــدي ــري ــة
الـتــي تشكل العمود الفقري للضابطة
العدلية؟
م ـن ــذ أن بـ ــدأ فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات «ن ـب ــش»
املـلـفــات ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى االش ـت ـبــاه في
قضاة ومساعدين قضائيني وسماسرة
في قضايا فساد ،يتردد اســم القاضي
جــرمــانــوس .الـسـبــب االول هــو توقيف
عـ ــدد م ــن امل ـق ـ ّـرب ــن م ـن ــه ،أو م ــن الــذيــن
يزعمون القرب منه .أما السبب الثاني،
ف ـه ــو أن ج ــرم ــان ــوس ي ـت ــول ــى االدع ـ ــاء
عندما يكون املوقوف في تلك القضايا
رج ــل أم ــن .لـكــن ال ـجــزء االك ـبــر مــن امللف
ك ــان فــي ع ـهــدة ال ـنــائــب ال ـعــام فــي جبل
ل ـب ـنــان ،الـقــاضـيــة غـ ــادة عـ ــون .وبـعــدمــا
أوقف فرع املعلوماتً ،
بناء على إشارة
ع ــون ،املــدعــو جــو ع( .أش ـهــر املــوقــوفــن
فــي قـضــايــا الـفـســاد الـقـضــائــي) ،ب ــدا أن
االمر أزعج جرمانوس .فجو كان يزعم
أنه «مدير العالقات العامة لدى ّ
مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية بيتر
جرمانوس» .وبعد أيام ،طلب األخير من
الشرطة العسكرية في الجيش التحقيق
مــع جــو ،املــوقــوف لــدى فــرع املعلومات،
تسجيل
على خلفية استخدامه لوحة
ّ
ـزورةّ .
سيارة م ـ ّ
رد فــرع املعلومات بأنه
أج ــرى الـتـحـقـيــق م ــع امل ــوق ــوف املــذكــور
ـزورة ،بـنـ ً
على خلفية اللوحة امل ـ ّ
ـاء على
إش ــارة القاضية ع ــون .لــم تنته القصة
هـ ـن ــا .عـ ـ ــاود ج ــرم ــان ــوس اإلي ـ ـعـ ــاز إل ــى
مــديــريــة امل ـخــابــرات ب ــ«اس ـت ـخــراج» جو
ع .لـلـتـحـقـيــق م ـعــه ،فـ ـ ّ
ـرد ال ـنــائــب ال ـعــام
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـم ـي ــر ح ـم ــود
بـ«املوافقة على استخراجه فور االنتهاء
من التحقيق معه» .غير أن التحقيق لم
ينته بعد .ويوم أمسّ ،ادعى جرمانوس
عـلــى ف ــرع املـعـلــومــات بـجــرائــم «الـتـمـ ّـرد
ع ـل ــى س ـل ـط ـتــه» و«ت ـس ــري ــب م ـع ـلــومــات
عن مضمون تحقيقات أولية وتحوير
ه ــذه الـتـحـقـيـقــات وت ـشــويــه وقــائـعـهــا،
واحـتـجــاز أش ـخــاص وتوقيفهم خــارج
املهل القانونية» ،ثم أحال االدعــاء على
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـع ـس ـك ــري إلج ـ ــراء
التحقيقات الالزمة.
ي ـ ـقـ ــول م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــون م ـ ــن جـ ــرمـ ــانـ ــوس إن
«املـ ـعـ ـل ــوم ــات» تـ ـج ــاوز م ـ ــدة ال ـتــوق ـيــف
االحتياطي املنصوص عليها قانونًا،
ّ
ً
ولــم يسلم جــو لـلـمـخــابــرات ،فـضــا عن
ّ
تـســريـبــه ملـعـلــومــات تـسـتـهــدف مـفــوض
الحكومة ،ما دفعه إلى االدعاء .األمر هو
بهذه البساطة بالنسبة إليه.
ل ـك ــن مـ ـص ــادر امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـقــوى
االم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،وقـ ـض ــاة م ــن خـصــوم
جـ ــرمـ ــانـ ــوس ،ي ـ ــرون أن األخ ـ ـيـ ــر ي ـقــود

لم ّ
يدع جرمانوس على ضباط الفرع بل على الفرع نفسه (هيثم الموسوي)

اإلضرار به ،حتى لو لم تكن له أي صلة
مشبوهة باملوقوفني .وألجــل ذلــك ،قرر
الـهــروب إلــى االم ــام عندما لــم تتجاوب
مـ ـع ــه قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر.
وتستدل املصادر على رأيها بالقول إن
جــرمــانــوس ّادع ــى على جـهــاز أمـنــي ،ال
على الضباط العاملني فيه ،وبالتالي،
ال توجد إمكانية لتنفيذ االدع ــاء ،فمع
مــن سيحقق قــاضــي التحقيق؟ وتلفت
املصادر إلى أن إجراءات فرع املعلومات
تـتــم ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى إش ـ ــارة ال ـق ـضــاء ،س ــواء
الـقــاضـيــة غ ــادة ع ــون أو الـقــاضــي بيتر
ج ــرم ــان ــوس ن ـف ـس ــه ،أو امل ــدع ــي ال ـع ــام
التمييزي القاضي سمي حمود ،فلماذا
ادعـ ــى جــرمــانــوس عـلــى «امل ـع ـلــومــات»،

معركة منع فرع املعلومات من استكمال
التحقيق في قضايا الفساد القضائي.
وألجـ ــل ذلـ ــك ،تـضـيــف املـ ـص ــادر ،ح ــاول
م ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـج ـي ـي ــش ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ضـ ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،مــن
خالل سردية تقول إن «فــرع املعلومات
ً
يستهدف رجــال العهد :أوال ،استهدف
املديرية العامة ألمــن الــدولــة في قضية
امل ـم ـثــل زيـ ــاد عـيـتــانــي واملـ ـق ــدم س ــوزان
ال ـح ــاج .ثــان ـيــا ،اس ـت ـهــدف امل ــدي ــر ال ـعــام
للجمارك بدري ضاهر .وثالثًا ،استهدف
م ـف ــوض ال ـح ـك ــوم ــة» .وت ـض ـي ــف روايـ ــة
مـصــادر املــديــريــة والـقـضــاة أنفسهم أن
ج ــرم ــان ــوس يـشـعــر أن تــوق ـيــف ج ــو ع.
وآخـ ــريـ ــن م ـق ـ ّـرب ــن مـ ـن ــه ،سـ ـي ــؤدي إل ــى

فيما مشكلته مع القضاة الذين يقررون
اإلجراءات التي ينفذها املحققون؟
لـكــن م ـصــادر أخ ــرى ت ــرى أن مــا ق ــام به
جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار،
ـاض عـلــى قـلــب الـطــاولــة
إذ لــن ي ـجــرؤ ق ـ ٍ
بـهــذه الـطــريـقــة ،مــن دون دع ــم سياسي
كـبـيــر .تــزدحــم األسـئـلــة لتكشف وجــود
خطر يحدق بمسار مكافحة الفساد في
«العدلية» .فوقف التحقيق ّ واقتصاره
عـلــى أرب ـع ــة ق ـضــاة ج ــرى ك ــف أيــديـهــم،
وعـ ـل ــى ت ــوق ـي ــف ع ـ ــدد مـ ــن امل ـس ــاع ــدي ــن
الـقـضــائـيــن وال ـس ـمــاســرة ،سـيـعـنــي أن
املـســار تـعـ ّـرض للعرقلة ،ألن الشبهات
تحوم حول أكثر من  10قضاة على أقل
تقدير.
السؤال املفتاح هنا يتفرع عنه سؤاالن:
هـ ــل مـ ــا ق ـ ــام بـ ــه ج ــرم ــان ــوس هـ ــو فـعــل
ق ـض ــائ ــي ب ـح ــت يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـصــويــب
مسار التحقيق ،أم هجوم مضاد على
التحقيق فــي الـفـســاد الـقـضــائــي؟ وهــل
ي ـح ـظ ــى جـ ــرمـ ــانـ ــوس بـ ـغـ ـط ــاء ال ـت ـي ــار
الــوطـنــي الـحــر (قـنــاة «أو تــي فــي» بدت
أم ــس داع ـم ــة ل ـق ــرار م ـف ــوض الـحـكــومــة
ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة) أم أن ــه أق ــدم
على القرار الخاطئ الــذي ُ
سينزل عليه
غ ـض ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة املـ ـن ــادي
ب ــاسـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ـل ــف م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
الـقـضــائــي؟ اإلجــابــات ستظهر سريعًا.
فهيئة التفتيش القضائي ستشهد في
الساعات املقبلة تحقيقات مفصلية مع
عدد من املوقوفني.
(األخبار)
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من وكالة ACQUIN

ألمانية مرموقةُ ،مدرجة في سجل
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