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سياسة
على الغالف

ّ
 3سنوات وبهيج أبو حمزة على ذمة التحقيق:

أال ينتهي التوقيف االحتياطي؟

ّ
باإلقليم .يسارع البيك أخيرًا إلى
المحدقة
األخطار
ظل
النائب وليد جنبالط قلقه الوجودي على طائفته وزعامته في
ّ
ال يخفي ّ
ّ
إغالق الملفات العالقة و«تصفير األعداء» ،تمهيدًا للتوريث الكامل الذي يتحضر له ابنه تيمور .لكن ملف مدير أعماله السابق
وأمين بيت ماله بهيج أبو حمزة ،ال يزال جرحًا مفتوحًا ،بعد استحالة إثبات فريق عمل جنبالط التهم التي حملوها على الرجل
ّ
أمام القضاء ،وصيرورة استمرار توقيف «الشيخ» على ّ
وتحول الموقف
ذمة التحقيق من دون إدانة ،عبئًا على كاهل جنبالط
ّ
العام في البيئة الجنبالطية ،من الشك بالشيخ إلى اليقين ببراءته .فهل ُيبقي جنبالط هذا العبء على كاهله؟
فراس الشوفي
الـشـتــاء الـثــالــث على األب ــواب ،ومدير
األعمال السابق للنائب وليد جنبالط
السابق ،بهيج أبو حمزة ،ال يزال يرقد
على ســريـ ٍـر فــي مستشفى «الـحـيــاة»،
منذ توقيفه «على ذمة التحقيق» في
ربيع  ،2014بعد  17دعــوى قضائية
بـ ـتـ ـه ــم اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاس وإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة أم ـ ــان ـ ــة،
رفعها ضـ ّـده رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي.
لم يعد الشيخ بهيج املؤتمن على بيت
املال في دار آل جنبالط منذ منتصف
الثمانينيات ،بعد حوالى ثالثني عامًا
من الخدمة .اختار جنبالط له تقاعدًا
مـ ـبـ ـكـ ـرًا ،ون ـ ـ ــال الـ ـ ـخ ـ ــازن واملـ ـح ــاس ــب
ومــديــر األع ـمــال بــدل تعويض نهاية
الـخــدمــة ،أرب ــع عمليات قـلـ ٍـب مفتوح
وستة «راس ــورات» في شرايني قلبه،
وأكـثــر مــن ثــاث سـنــوات سجنية من
من دون صدور
التوقيف االحتياطيّ ،
أي ح ـك ـ ٍـم بـ ــاإلدانـ ــة ب ـح ــق ــه ،وت ـشــويــه
سمعته في لبنان وخارجه.
قبل أيــام من توقيفه ،كان أبو حمزة
ال يزال يداوم بصفته املدير العام في
مقر شركة «كوجيكو» فــي كورنيش
املزرعة .وكــان ّ
الهم قد كوى مالمحه،
ّ
وهـ ــو يـنـتـظــر نـتـيـجــة «ال ـ ـحـ ــل» ال ــذي
ه ـن ــدس ــه ق ــري ـب ــه وج ـ ــدي أب ـ ــو ح ـمــزة
ّ
والوزير وائل أبو فاعور ،عل الغضب
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــاطـ ــي عـ ـلـ ـي ــه م ـ ـ ــن شـ ـبـ ـه ــات
االخـ ـت ــاس وإس ـ ـ ــاءة األم ــان ــة يـتـبـ ّـدد
تــدريـجــا مــع م ـبــادرات «حـســن ّ
النية»
ّ
لكن أبو حمزة لم يشكّ،
التي ّ
قدمها.
للحظة واحــدة ،بأن «غضب السماء»
قد نزل عليه من "عمودها" ،وأن سليل
آل جنبالط سيـ"جرجره" أمام املحاكم،
من دون أحكام لـ  36شهرًا ،ومن دون
عفو عند املقدرة.
ٍّ
ول ـع ــل ح ـكــايــة أب ــو ح ـمــزة ق ــد تصلح
ل ــرواي ــة ،وه ــي ال تـ ــزال ف ــي فـصــولـهــا
األول ـ ـ ـ ـ ــى .ف ـي ـه ــا تـ ـت ــداخ ــل ال ـس ـي ــاس ــة
وخـفــايــا إدارة الــزعــامــات التقليدية،
وتـجــارة النفط والـغــاز وامل ــال وإدارة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وهـ ـي ــاك ــل اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
املالية آلل جنبالط وامل ــال السياسي
وال ـحــزبــي وم ــدى الـتــأثـيــر السياسي

ّ
لم يشك أبو حمزة لحظة واحدة بأن جنبالط سـ»يجرجره» أمام المحاكم (مروان طحطح)

ال خيمة فوق رأس أحد
يوم بدأت أخبار الخالف بني وليد جنبالط وبهيج أبو حمزةّ ،ثم توقيف األخير الحقًا،
ساد التشكيك واللوم على «الشيخ» في بيئته «الدرزية» ،مع اقتناع الرأي العام الجنبالطي
بأن بهيج أبو حمزة أخطأ واقترف ما يشاع عنه من ارتكاباتّ .أما اليوم ،بعد  17دعوى،
وأكثر من ثالث سنوات سجنية في التوقيف االحتياطي ،ولم يدن الشيخ بأي من التهم
ّ
الشك فيه يخالج صدور عارفيه ،وأبناء بيئته ،فالسارق أو
التي نسبت إليه ،لم يعد
املختلس ال يحتاج إلى  17دعوى تبقيه موقوفًا احتياطيًا وال تدينه .املرتكب تكفيه
دعوى واحدة تدينه وتودعه السجن لسنوات طوال .وما كان يقال همسًا إن «الشيخ
مظلوم» ،أصبح يقال علنًا ،حتى إن ّ
مقربني من جنبالط ،وإن لم يجاهروا بآرائهم،
يعتبرون أن «البيك أخطأ حني كافأ بهيج على تضحياته باالتهام والتخوين» ،وأنه «إذا
وصلت عالقة البيك بالشيخ إلى هذه الحال ،فال خيمة فوق رأس أحد وال قيمة للوالء».

ً
في الجسم القضائي اللبناني ،فضال
عــن العالقات الشخصية ،وثنائيتي
ّ
الوالء والخيانة ،واملجد والذل.
كـمــا أن ـهــا تـ ـ ّ
ـؤرخ ملــرحـلــة مــن سـنــوات
ال ـحــرب الـلـبـنــانـيــة األخ ـي ــرة ومــرحـلــة
م ــا ب ـع ــد اتـ ـف ــاق الـ ـط ــائ ــف م ــن زاوي ـ ــة
طــائـفــة املـ ّ
ـوحــديــن الـ ــدروز فــي لبنان،
وكيفية دخول رئيس الحزب التقدمي
ً
االشتراكي ،بعد الحرب ،شريكًا كامال
في السياسة واملــال وخــدمــات الدولة
اللبنانية ،عبر إدارة أبو حمزة وبنائه
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـشــركــات واملـصــالــح
املــال ـيــة ال ـتــي ت ـ ّ
ـؤم ــن ال ــدخ ــل لـلــزعــامــة
الجنبالطيةّ .عايش بهيج أبو حمزة
ّ
كــل هــذا ،وتكفل ب ــإدارة املــال للرئيس
وللحزب ولألسرة وللشركات لثالثة
عـ ـق ــود ،وت ـ ـحـ ـ ّـول إل ـ ــى "ل ـ ـ ـ ـ ّـص" ،بـنـظــر
الزعيم ،في لحظة واحدة.
وكما جنبالط الــذي يرفض الحديث

ّ
ع ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـمـ ــا أك ـ ــد
ل ــ«األخ ـبــار» ،تــاركــا التعليق على أي
ّ
تطور في قضية محاسبه ،للبيانات
ال ـت ــي ت ـص ــدر ع ــن مـكـتـبــه ال ـقــانــونــي،
يــرفــض أب ــو ح ـمــزة أن يـنـطــق بكلمة،
عن السبب الحقيقي من ّ
تغير نظرة
ج ـن ـب ــاط نـ ـح ــوه مـ ــن «األمـ ـ ـ ـ ــن» إل ــى
ّ
يصر على أنــه بريء
«الخائن» ،وهــو
مــن الـتـهــم الـتــي دحــض فــريــق الــدفــاع
عنه أغلبها بالحجج والوثائق .ولم
ّ
تــوفــق «األخ ـب ــار» فــي الـحـصــول على
تصريح واحد من أبو حمزة على مدى
املاضية ،على أساس أن أبو
السنوات ّ
ح ـم ــزة "يـ ـع ــض ع ـل ــى جـ ــراحـ ــه" ،وه ــو
ٌ
مستمر فــي والئــه كما أســافــه ل ــ«دار
املختارة» ،وأنه لن يقابل «الظلم الذي
ّ
يتعرض له» بتصريحات في اإلعالم،
ّ
ع ـ ــل ال ـح ـق ـي ـقــة ت ـظ ـه ــر وحـ ــدهـ ــا أمـ ــام
جنبالط .إذ إن إقناع القضاء بالبراءة

عبر الوثائق والقرائن ال يكفي وحده
لنيل البراءة والخروج إلى الحرية.

نماذج عن الدعاوى القضائية
بـعــد بـيــان مقتضب مــن جـنـبــاط في
آب  ،2013ح ــول نـ ّـيـتــه إعـ ــادة ترتيب
وضع بيت ماله الداخلي ،وتسريبات
ّ
ـام وداخـ ــل الـحــزب
مـتـعــمــدة فــي اإلعـ ـ ّ
غضب تلف قصر املختارة
عن أجواء
ٍ
املال ،لم يتأخر ّ
مقربون
من أمني بيت
من جنبالط ،وعلى رأسهم أبو فاعور
ووج ـ ــدي أب ــو ح ـم ــزة ،اب ــن أم ــن بيت
ُاملــال السابق عــارف أبــو حـمــزة ،الــذي
أقصي من دار املختارة في ما مضى،
إلــى امل ـبــادرة وتطمني أبــو حمزة إلى
ّ
إم ـكــان ـيــة حـ ــل األزمـ ـ ــة ب ــ«ال ـح ـس ـنــى».
ّ
ح ـت ــى إن ج ـن ـب ــاط ن ـف ـس ــه ،أسـ ـ ــر فــي
حينها إلعــامــي بــارز بأنه فــي صدد
إق ــام ــة ح ـفــل ت ـكــريــم إلنـ ـه ــاء خــدمــات

