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سياسة

سياسة
قضية اليوم

مقالة

ماذا بقي من إدارة المناقصات؟

ُ
المسؤولة عن أزمة
أنها
الحكومة
رئيس
أوحى
المناقصات.
إدارة
على
النار
إطالق
بدأ
حتى
الكهرباء،
خطة
نجزت
أ
ما إن
ُ
َّ
الكهرباء ،ال السياسات الحكومية المتعاقبة .وخوفًا من «العرقلة» ،لم تحول إليها المناقصة إال بعد أن نزعت منها
صالحياتها .وفي الطريق إلى ذلك ،جرى التغاضي عن الدستور الذي يفرض إعطاء االمتيازات بقانون
إيلي الفرزلي
أق ـ ّـر مجلس ال ــوزراء خطة الكهرباء،
ً
مـحـتـفــا بــإنـجــاز أع ـلــن أن ــه سـيــؤدي
إل ــى خـفــض الـعـجــز وزيـ ــادة التغذية
بالتيار .لكن ما لم يكن في الحسبان،
كـ ــان ان ـ ـحـ ــراف ال ـن ـق ــاش ن ـح ــو إدارة
املـنــاقـصــات الـتــي حـ ّـولــت فــي الخطة
وفي الجلسة الحكومية األخيرة وما
ب ـعــدهــا إل ــى ش ــر م ـط ـلــق .الـعــونـيـ ّـون
ح ــاول ــوا ح ـتــى ال ـن ـهــايــة م ـنــع تــدخــل
إدارة امل ـنــاق ـصــات بــالـصـفـقــات الـتــي
تـنــوي وزارة الـطــاقــة إطــاقـهــا لبناء
مـعــامــل اإلن ـت ــاج .لـكــن ألن املـعــارضــة
لـهــذا الـطــرح كــانــت قــويــة ،اتـفــق على
ّ
حل وسط بدا مخيبًا لآلمال بالنسبة
إل ــى ك ـثــر .إدارة املـنــاقـصــات ستنفذ
املناقصة ،لكنها ستكون ّ
مقيدة في
عملها بنصوص قانونية وق ــرارات
حـكــومـيــة ت ـحـ ّـول ـهــا عـمـلـيــا إل ــى أداة

الحكومة تطلب
صالحيات تشريعية إلعطاء
امتيازات بمراسيم!
ُ
لتنفيذ ما تـقــرره وزارة الطاقة .هذا
ُ
مــا ق ــرئ فــي م ـشــروع ال ـقــانــون الــذي
اتفق عليه في مجلس الوزراء والذي
ينص على اآلتي:
«امل ــادة األول ــىُ :يـمـ َّـدد العمل بأحكام
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون  2014/288ملـ ـ ـ ــدة ثـ ــاث
سنوات (إعطاء صالحية الترخيص
ً
إلــى مجلس ال ــوزراء بــدال مــن الهيئة
الناظمة للقطاع).
املادة الثانية :أ« -تلزم مشاريع بناء
م ـع ــام ــل ت ـع ـت ـمــد ط ــري ـق ــة الـتـصـمـيــم
والـ ـتـ ـم ــوي ــل واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وال ـت ـش ـغ ـي ــل
وال ـت ـس ـل ـي ــم إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة ب ـع ــد ف ـتــرة
زمـنـيــة ب ـشــروط ت ـحــدد بتفاصيلها
اإلداري ـ ــة والـتـقـنـيــة واملــال ـيــة الكاملة
في دفتر شــروط خــاص ّ
تعده وزارة
الطاقة واملياه.
بُ -يـ ـسـ ـتـ ـث ــى فـ ـ ــي مـ ـ ــراحـ ـ ــل إت ـ ـمـ ــام
امل ـن ــاق ـص ــات تـطـبـيــق أحـ ـك ــام قــانــون
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املـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة وس ـ ــائ ـ ــر
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ــأص ــول
ال ـت ـلــزيــم ال ـت ــي ال ت ـت ـفــق م ــع طبيعة
التلزيم والعقود موضوعها».
إلـ ــى أن ي ـع ــرض هـ ــذا املـ ـش ــروع على
الهيئة العامة ملجلس النواب (علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ــري
ً
سـيـحـيــل املـ ـش ــروع أوال ع ـلــى لجنة
األشغال النيابية ،مع إعطائها مهلة
أسبوع لدرسه) ،بــدأت تخرج بعض

األصوات املتحفظة عليه ،انطالقًا من
سببني:
 -1يـتـخـطــى املـ ـش ــروع امل ـ ــادة  89من
ال ــدسـ ـت ــور ،ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى أنـ ــه ال
يـ ـج ــوز م ـن ــح أي ال ـ ـتـ ــزام أو ام ـت ـيــاز
الستغالل مصلحة ذات منفعة عامة
إال بقانون وملدة محدودة .بل يذهب
االقـتــراح إلــى إعطاء هــذه الصالحية
لوزارة.
 -2يخالف كل الوعود املتعلقة بتعزيز

الشفافية واإلصالح ،وأحد شروطها
تعزيز دور إدارة املناقصات ،فإذا به
يساهم فــي ضربها وضــرب قدرتها
على حماية إجراء مناقصات شفافة،
ب ـعــدمــا ض ــرب ق ــان ــون ال ـش ــراك ــة بني
القطاعني الـعــام وال ـخــاص ،ملصلحة
تحكم الوزارة بآلية إجراء املناقصة.
وهــو أمــر إن تحقق سيشكل سابقة
تستفيد منها كل ال ــوزارات لتخطي
إدارة امل ـنــاق ـصــات لـتـنـفـيــذ مـشــاريــع

علم
و خبر
بري يعتذر عن عدم لقاء ماكرون
ّ
أثناء وجــوده في العراق ،تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بـ ّـري ،أن
ّ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،حدد موعدًا للقائه في باريس
يـ َ
ـوم الجمعة املقبل .لكن بـ ّـري اضطر إلــى االعـتــذار بسبب تحديده
جلسة أسئلة وأجــوبــة للحكومة ال ـيــوم ،كما كــان ملتزمًا ع ــددًا من
َ
املواعيد حني عودته إلى لبنان ،حيث يزوره عدد من الرؤساء ،منهم
رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس الخميس أو
الجمعة.

توحيد البعث!
يبدو أن حزب البعث العربي االشتراكي في لبنان (البعث السوري)،
بــدأ يتجاوز قطوع االنقسام بني قيادتيه .إذ كــان الفتًا خــال حفل
اس ـت ـق ـبــال ل ـل ـق ـيــادة ال ـق ـطــريــة ملـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـثــان ـيــة والـسـبـعــن
لتأسيس الحزب حضور كل املسؤولني فيه .وفي هذا السياق ،علمت
«األخبار» ،أن القياديني املنقسمني في ما بينهم بادروا الى «صلحة»

برعاية السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ،الذي اجتمع
بهم أكثر من مرة .وقال علي لـ«األخبار» إن «األفرقاء حرصاء على أن
َّ
موحدين ما دام ليس هناك خالفات في الجوهر ،وأنه يجب
يكونوا
على الحزب أن يكون له دور أقوى في املرحلة املقبلة» .وأشار السفير
إلى أن «ما حصل في االحتفال هو مظهر من مظاهر التوحد حول ما
تنجزه سوريا من انتصارات» ،الفتًا إلى أنه «خطوة أولى على طريق
َّ
املرجح أن يعقد الحزب مؤتمرًا الحقًا لتأكيد
املصالحة التامة» .ومن
تجاوز الخالف الداخلي.

عبس يطوي الصفحة
ّ
الحر زياد عبس ،في
لم ُيشارك القيادي السابق في التيار الوطني
االجتماع الذي عقده أعضاء سابقون في التيار يوم السبت الفائت،
وأط ـل ـقــوا فــي نـهــايـتــه تـحــركــا سـيــاسـيــا جــديــا تـحــت اس ــم «ال ـت ـيــار».
وغياب عبس ،رغم ذكر اسمه من قبل رفاقه ضمن قائمة املشاركني،
مـ ّ
ـرده إلى رغبته في ّ
طي صفحة التيار العوني ،والقطع نهائيًا مع
املرحلة السابقة ،تحضيرًا إلطالق حركة «مدنية» جديدة.

وفــق نظام ال ــ( BOTإنـشــاء وتشغيل
م ــن ق ـب ــل ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ث ــم نـقــل
امل ـل ـك ـي ــة إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة ب ـع ــد س ـن ــوات
عـ ــديـ ــدة) .وكـ ــل ذلـ ــك ي ـج ــري ف ــي ظــل
وج ـ ــود اقـ ـت ــراح ق ــان ــون ف ــي املـجـلــس
ال ـن ـي ــاب ــي إلخ ـ ـضـ ــاع كـ ــل ال ـص ـف ـقــات
العمومية إلدارة املـنــاقـصــات (قدمه
ال ـن ــائ ـب ــان ن ـ ــواف امل ــوس ــوي وهــانــي
قبيسي).
مع ذلك ،فإن وجهتي نظر متناقضتني
ت ـت ـنــازعــان املـ ـش ــروع .األول ـ ــى تعتبر
أن الـقــانــون يفتح املـجــال أم ــام إدارة
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات إلع ـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـن ــاقـ ـص ــات
املـتـعـلـقــة ب ـن ـظــام  ،BOTب ـعــدمــا كــان
ذل ــك م ـت ـع ــذرًا ،ع ـبــر اس ـت ـث ـنــاء بعض
أح ـكــام قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن تـطـبـيـقـهــا ع ـلــى هــذا
النوع من العقود ،ومــن هــؤالء ّ
مقدم
االقتراح إلى مجلس الــوزراء ،الوزير
محمد فنيش .ويعتبر هــؤالء أيضًا
أن دور إدارة املناقصات دور إداري،
ال تـقـنــي ،وبــالـتــالــي فـهــي ال ـتــي تعد
املناقصة وتحضرها ،فيما الشروط
الـتـقـنـيــة ت ـح ــدد ف ــي دف ـت ــر ال ـش ــروط.
كذلك ال ينسون اإلشارة إلى أن إدارة
املناقصات سـتــراقــب حسن التنفيذ
وف ـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يـقــر في
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وي ـضــم ف ــي داخـلــه
ال ـش ــروط اإلداري ـ ــة والـقــانــونـيــة التي
تـ ـع ـ ّـوض تــوق ـيــف ال ـع ـمــل ف ــي بعض
بنود قانون املحاسبة العمومية.
املشكلة أكبر من ذلــك ،بحسب وجهة
الـنـظــر امل ـقــاب ـلــة .فــالـفـقــرة األول ـ ــى من
البند الثاني ،التي تتحدث عن طبيعة
ُ
الـتـلــزيــم ،تـعـطــي تـفــويـضــا للحكومة
بـ ـص ــاحـ ـي ــات تـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،وب ـش ـك ــل

عسكر في مواجهة النائب العام العسكري
عمر نشابة
فضفاض ،بينما هذا النوع من العقود
يفترض أن يقر بقانون مستقل وملدة
ت ـح ــدد ف ــي ال ـق ــان ــون ن ـف ـســه ،بحسب
املادة  89من من الدستور .وبالتالي،
ال يـجــوز إعـطــاء إج ــازة شاملة وملــدة
غير محددة بشكل واضح.
الفقرة الثانية من املادة الثانية ،فيها
من اإلبهام ما يتعذر تفسيره بحسب
أحــد ال ـنــواب ،الــذي يعتبر أن املعركة
قــد انتهت بــإقــرار الـخـطــة ،إال أن ذلك
ال يـحــول دون الــرقــابــة على تفاصيل
تنفيذها .يعتبر املصدر أن كل قوانني
الـ ـع ــال ــم ت ــرس ــم الـ ـق ــاع ــدة الـ ـع ــام ــة ثــم
تذهب إلــى تحديد االستثناء ،إال أن
امل ــادة الـتــي اتـفــق عليها تتحدث عن
استثناء كــل الـنـصــوص ذات الصلة،
بــدل التشديد على إخـضــاع صفقات
الـ ـ ـ  BOTآللـ ـي ــات إجـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــات
املنصوص عليها في قانون املحاسبة
العمومية ،وال يستثنى منها سوى
ط ــريـ ـق ــة ال ـ ــدف ـ ــع .لـ ـك ــن م ـ ــا حـ ـص ــل أن
تكتف باستثناء أحكام
الحكومة لم
ِ
مــن قــانــون املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة ،بل
ذه ـب ــت إلـ ــى «س ــائ ــر ال ـن ـص ــوص ذات
الصلة بأصول التلزيم التي ال تتفق
م ــع  ،»BOTعـلـمــا أن أصـ ــول الـتـلــزيــم
التي يوضحها نظام إدارة املناقصات
ال تـتـعــارض مــع أي عقد ومهما كان
نــوعــه .وه ــي أص ــول إجــرائ ـيــة تتعلق
بـطــريــق إجـ ــراء املـنــاقـصــات باملطلق،
وخ ــاص ــة م ــا يـتـعـلــق ب ــامل ــادة  17من
ال ـن ـظــام ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أن «إدارة
املناقصات تدقق في محتويات امللف
وت ـت ـث ـبــت م ــن خـ ـل ــوه م ــن امل ـخــال ـفــات
والـنــواقــص ،وتتأكد بـصــورة خاصة
من:
أ -إدراج امل ـن ــاق ـص ــة ف ــي ال ـبــرنــامــج
ال ـس ـنــوي ال ـعــام أو وج ــود ترخيص
بإجرائها.
ب -احـ ـت ــواء امل ـل ــف ع ـلــى امل ـس ـت ـنــدات
املفروضة.
ج -وج ــود مــا يثبت تــوافــر االعتماد
للصفقة.
د -تصديق دفـتــر ال ـشــروط الخاصة
من املرجع الصالح وانطباق أحكامه
على القوانني واألنظمة.
هـ ـ ــ -خ ـل ــو دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخــاصــة
واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات م ــن ك ــل م ــا م ــن شــأنــه
تقييد املنافسة أو ترجيح كفة أحد
املنافسني.
و -ع ــدم تـجــزئــة األش ـغــال أو ال ـلــوازم
بـغـيــة ال ـت ـهــرب م ــن تـطـبـيــق األح ـكــام
ال ـقــانــون ـيــة ودون أي م ـبــرر ف ـنــي أو
مالي.
ز -صحة تقدير الكميات واألسعار.
الـ ــافـ ــت أن كـ ــل هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
إدارة املناقصات مبنية على صفقة
البواخر التي لم تنجح ،والتي يتهم
ال ـعــون ـيــون مــديــر إدارة املـنــاقـصــات
جـ ـ ــان ال ـع ـل ـي ــة ب ـع ــرق ـل ـت ـه ــا .حـيـنـهــا
ك ــان األخ ـي ــر ي ـحــذر م ــن أن ال ـشــروط
املطلوبة ال تنطبق إال على عــارض
وحـ ـي ــد وأن م ـ ــدة اإلعـ ـ ـ ــان ال يـمـكــن
ال ـت ــزام ـه ــا إال م ــن ع ـ ــارض وح ـي ــد أو
مــن عــارضــن بملفات غـيــر مكتملة.
وبالتجربة ،تبني أن هذه املالحظات
كــانــت صحيحة وأن عــارضــا وحيدًا
هــو ال ــذي تــأهــل للمنافسة ،فرفضت
اإلدارة السير بـهــا ،وهــو مــا أغضب
وزارة ال ـط ــاق ــة ورئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إلـ ـ ــى جـ ـ ــزء مـ ــن حـمـلــة
ً
تـسـتـهــدف امل ــؤس ـس ــات ،بـ ــدال م ــن أن
ي ـتــولــى حـمــايـتـهــا وت ـع ــزي ــز دورهـ ــا.
وعوضًا عن السير باملسار الرقابي
ملحاسبة مدير املناقصات إذا أخطأ،
ع ـمــد ال ـح ــري ــري إل ــى ت ـشــويــه سمعة
اإلدارة وتحميلها مـســؤولـيــة فشل
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة،
معلنًا بعد جلسة مجلس الوزراء أنه
ممنوع على أي إدارة أن تعرقل!

نقلت وسائل اإلعالم املحلية أخيرًا أخبارًا
عن صراع محتدم بني قضاة وبني ضباط
من املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
ّ
ومفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية،
ُ
بسبب مالحقة موظفني رسميني يشتبه
في ضلوعهم بجرائم فساد.
إن الدخول في تفاصيل املواجهة وأسبابها
بهدف تحديد الجناة ليس ممكنًا اال بعد
االطالع على كامل الوقائع .وما تتناقله
وسائل االعالم ال يعدو كونه جزءًا بسيطًا
من الروايةّ ،
سربها طرف بهدف إدانة طرف
آخر أمام الرأي العام .لكن ًبما أن الرأي العام
في لبنان ليس موحدًا أصال ،بل يتشكل من
آراء مجموعات طائفية ومذهبية وحزبية
ومناطقية ،يصبح تسريب املعلومات التي
تدين جهة معينة وسيلة للشحن الفئوي.
أما إذا أريد حل ّ
جدي ،فيفترض ان تحال
هذه القضية على هيئة مستقلة يمكنها
ان تحسم املوضوع وتعيد االمور الى
نصابها .بعبارات أخرى ،ينبغي إحالة
موضوع الصدام بني قضاة وضباط الى
محكمة محايدة ومستقلة تستمع الى
جميع األطراف في جلسات مغلقة ،وتدرس
الحجج القانونية التي تقدم بها كل منهم،
وتصدر الحكم وتتابع تنفيذه بجدية.
هذا هو املسار االمثل لحل املشكلة ،وهو
يحتاج الى متابعة وصبر وقرار جماعي
ثابت .لكن مع األسف ،ان أيًا من ذلك
غير متوافر في لبنان حاليًا .وبالتالي،
يبقى االمر في حلبة الصراع اإلعالمي
والسياسي ،ويصطف «الحريريون» خلف
ضباط «فرع املعلومات» وكأنه جناح
عسكري ملذهب ،وفي املقابل ،يصطف
«العونيون» خلف مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية وكأنه زعيم طائفي.
ّ
ويدعي بعض الحريصني على لفلفة
املوضوع أن ّ أيًا من القضاة والضباط ال
يحق له تخطي التوازنات الطائفية ،بغض
النظر عن قانونية أو عدم قانونية سلوك

ّأي منهما ،حيث إن القاضي ّ
مفوض
الحكومة محسوب على طائفة ومذهب
وفريق سياسي ،وفي املقابل الضابط
املدير وفرع املعلومات ايضًا محسوبان
على طائفة ومذهب وفريق سياسي.
املدعي العام لدى محكمة التمييز الذي
يخضع مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية له بحسب القانون لم يتدخل.
ولربما كان ضباط فرع املعلومات واملدير
العام لقوى االمن قد راهنوا على تدخله في
هذه القضية لصالحهم ،لكونه محسوبًا
على الطائفة واملذهب والفريق السياسي

بقاء األمور على
تفوق
حالها يثير مخاوف من ّ
العسكر والبوليس على
تفوق القضاة
القضاء ،ومن ّ
على حكم القانون

الذي ُيحسبون عليه .على أي حال ،بما أن
ً
كال من األطراف محسوب على جهة ما،
فإن هذه القضية قد يستدعي تفاقمها
تدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس
القضاء األعلى ،وهم جميعهم محسوبون
على جهات طائفية ومذهبية وسياسية
متنافسة ،ومتصارعة أحيانًا .فالبلد قائم
على محاصصة ال عالقة لها بالكفاءة وال
باالنضباط وال باالحتراف وال بالوطنية
وال باألخالق بل فقط بالوالء للزعامات
الفئوية املتناحرة ولـ«مصالح الطائفة» ال
ملصلحة الجمهورية اللبنانية.
وفقًا للمادة  34من قانون القضاء

العسكري ،يمارس ّ
مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية ومعاونوه «وظائف
النائب العام االستئنافي ،وهم مكلفون
بمالحقة جميع الجرائم التي هي من
صالحية القضاء العسكري» .وتشمل
صالحية القضاء العسكري جرائم الخيانة
والتجسس والصالت غير املشروعة
بالعدو ،والجرائم املتعلقة باألسلحة،
والجرائم املرتكبة في املعسكرات وفي
املؤسسات والثكنات العسكرية ،والجرائم
الواقعة على شخص أحد رجال قوى االمن
الداخلي واالمن العام ،والجرائم الواقعة على
املوظفني املدنيني في وزارة الدفاع الوطني
واملحاكم العسكرية أو لدى الجيش وقوى
االمن الداخلي واالمن العام ،إذا كان لهذه
الجرائم عالقة بالوظيفة ،وغيرها من
الجرائم .وبالتالي ،إن الحتدام الصراع
الحالي بني ضابط من املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي ومفوض الحكومة
لدى املحكمة العسكرية نتائج بالغة الضرر
على ما تبقى من مؤسسات الدولة املعنية
باألمن .وقد يكون األكثر ضررًا استغالل
العدو وبعض العصابات لهذا الصراع ،ظنًا
منهم أنه يشغل القاضي والضابط عن
متابعة مالحقتهم عسكريًا وقضائيًا.
وقد يوازي ذلك الضرر التململ املحتمل
في انضباط الضباط والقضاة ،حيث قد
يظن بعضهم أن بإمكانه تحويل مخالفته
للقانون الى خالف سياسي طائفي
مذهبي يجعله بريئًا منها بحكم وجوب
الحفاظ على التوازن.
وال شك في أن بقاء االمور على حالها يثير
مخاوف جدية من ّ
تفوق العسكر والبوليس
ّ
على القضاء من جهة ،وهو ما يؤسس
لحكم العسكر وديكتاتورية االجهزة
األمنية واالستخبارية والعسكرية من
جهة ،ومخاوف أخرى من ّ
تفوق القضاة
على حكم القانون واألصول ،وهو ما
ّ
يؤسس لحكم الفوضى ويضاعف نسب
الفساد واإلفالت من العقاب.

تقرير

اجتماعات القضاة :الحل بسجن صحافي!
لــم تـهــدأ قـصــور الـعــدل بـعــد ،إثــر األزمــة
ّ
ال ـت ــي ول ــدت ـه ــا الـتـحـقـيـقــات ف ــي قضية
ُ
«الـفـســاد الـقـضــائــي» .اإلح ـبــاط يسيطر
ً
على عــدد كبير مــن الـقـضــاة .وب ــدال من
إع ــان هـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي حــال
الـطــوارئ القصوى عبر العمل بــا كلل
ملحاسبة املتورطني من القضاة ،ال يزال
ال ـت ــراخ ــي س ـ ّـي ــد امل ــوق ــف .ال يـعـبــأ أول ــو
األمـ ــر ف ــي ال ـق ـضــاء إال بـصــورتـهــم أم ــام
ال ــرأي ال ـعــام .اسـتـنـفــروا وس ــارع ــوا إلــى
إعالن التضامن وإصدار البيانات ،لكن
الـفـعــل ال ي ــزال عـلــى حــالــه .لـقــد أحيلت
م ـحــاضــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ع ـلــى الـتـفـتـيــش
مـنــذ ثــاثــة أســابـيــع تـقــريـبــا ،ورغ ــم ذلــك
ّ
ف ــإن أح ــد ال ـق ـضــاة املـشـتـبــه فـيـهــم ال ــذي
ُ ّ
ورد اسمه في إفادات املوقوفني لم يبلغ

(مروان بوحيدر)

بــال ـح ـضــور إلـ ــى الـتـفـتـيــش سـ ــوى يــوم
أمــس .وفــي أصعب اللحظات التي ّ
تمر
فيها «العدلية» ،يخرج قاضي التحقيق
األول ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاضــي نـقــوال

منصور في اجتماع قضاة جبل لبنان
مع مجلس القضاء األعلى أمس ،ليقول
مــا مضمونه أن الـحــل يكمن فــي سجن
أحد الصحافيني كي يتوقف اإلعالم عن

مهاجمة القضاء! هذا املوقف نفسه قاله
أيضًا في االجتماع الــذي عقده أول من
أمس أمام مجلس القضاء األعلى ،الذي
ُ
استدعي إليه كل من منصور والنائب
ال ـع ــام ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاض ـيــة غ ــادة
عــون ومـفــوض الحكومة لــدى املحكمة
الـعـسـكــريــة الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس،
على خلفية ما نشرته «األخـبــار» تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان «حـ ـ ـ ــرب ب ـ ــن ق ـ ـضـ ــاة الـ ـعـ ـه ــد».
وع ــوض ــا ع ــن ال ـب ـحــث ف ــي كـيـفـيــة بـنــاء
قـ ـض ــاء قـ ــوي وع ـ ـ ــادل ون ـظ ـي ــف ،تـ ــداول
امل ـج ـت ـم ـعــون م ــا اعـ ـتـ ـب ــروه ح ـم ـلــة عـلــى
القضاء .كأن ال شيء يحصل وال يتحمل
بعض املجتمعني املسؤولية عن الــدرك
الذي وصلت إليه «العدلية».
(األخبار)

