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سياسة

رسائل
إلى المحرر
جريصاتي ّ
يرد:
«فضيحة الحربية»
إلى التفتيش
ردًا عـلــى مــا ورد فــي ع ــدد أم ــس من
«األخـ ـب ــار» ،وردنـ ــا م ــن وزي ــر الـعــدل
الكتابان اآلتيان:
ح ـ ـضـ ــرة رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر صـحـيـفــة
«األخبار»
ورد فــي الصفحتني  3و 2مــن عــدد
ص ـح ـي ـف ـت ـكــم تـ ــاريـ ــخ 2017/9/20
مـقــال بقلم املـحــرر رض ــوان مرتضى
ـوان م ـث ـيــر «ف ـض ـي ـحــة الـكـلـيــة
وبـ ـعـ ـن ـ ٍ
الـحــربـيــة إل ــى الـلـفـلـفــة» ،حـيــث أورد
املحرر املذكور ما من شأنه أن ّ
يمس
بسمعة الـقـضــاء والـجـيــش مـعــا ،وال
سيما عند تأكيده أن «األخبار» علمت
أن دولة الرئيس سعد الحريري طلب
من وزير العدل سليم جريصاتي ترك
املوقوفني بامللف املذكور وأن الوزير
اتصل بدوره بمفوض الحكومة لدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صقر
صقر ال ــذي واف ــق على إخ ــاء سبيل
جميع املوقوفني.
عار تمامًا من الصحة،
إن هذا الخبر ٍ
إذ لم يتصل الرئيس الحريري بوزير
العدل ولــم يفاتحه يومًا بهذا امللف
أو بسواه في القضاء .إن وزير العدل
لم يتدخل بهذا امللف ال من قريب وال
بأحد
من بعيد ولــم يتصل بالتالي
ٍ
بخصوصه.
ّ
إل أن مــا ورد فــي املـقــال مــن إدالءات
أخـ ـ ــرى ي ـس ـت ـحــق إح ــال ــة هـ ــذا امل ـلــف
بمجرياته كافة على هيئة التفتيش
القضائي ،وه ــذا مــا ب ــادر إليه وزيــر
العدل من دون تردد.
ن ـت ـم ـن ــى م ـ ــن ص ـح ـي ـف ـت ـك ــم مـ ـج ــددًا
ومحرريها استيفاء املعلومات من
م ـص ــادره ــا ،ك ــي ال ت ـقــع م ـج ــددًا في
دائرة الكتاب الذي وجهه وزير العدل
إلــى الـنــائــب الـعــام التمييزي والــذي
انتفض عليه السيد إبراهيم األمني
في الصفحة الثالثة في العدد عينه
من صحيفته والذي ال يستحق الرد،
ألن تــاريــخ وزي ــر الـعــدل مـعــروف وال
يـحـتــاج إل ــى ش ـهــادة مــن أح ــد ،وألن
الـظـلـمـيــة والـتـبـعـيــة إن ـمــا هـمــا نهج
سواه.
أما حان لليل هذا اإلعالم أن ينجلي
على حقائق؟
المكتب اإلعالمي لوزير العدل سليم
جريصاتي

♦♦♦
حـ ـض ــرة رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـت ـف ـت ـيــش
القضائي
القاضي بركان سعد املحترم
الرقم 3/4816
امل ـ ــوض ـ ــوع :م ـل ــف ت ـط ــوي ــع ت ــام ــذة
الـضـبــاط فــي الكلية الـحــربـيــة لــدى
القضاء العسكري
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى املـ ــوضـ ــوع املـ ـن ـ ّـوه
أعاله،
ن ـح ـي ــل إلـ ـيـ ـك ــم ربـ ـط ــا مـ ــا ورد فــي
الصفحتني  2و 3من عدد صحيفة
«األخ ـبــار» تــاريــخ  2017/9/20من
تقرير بقلم املحرر رضوان مرتضى
بعنوان «فضيحة الكلية الحربية
ً
إل ــى الـلـفـلـفــة» ،ونـطـلــب منكم عمال
ب ـ ــامل ـ ــادة  108مـ ــن قـ ــانـ ــون تـنـظـيــم
القضاء العدلي إجــراء التحقيقات
ال ــازم ــة ب ـش ــأن م ــا ورد ف ــي امل ـقــال
امل ـ ــذك ـ ــور وتـ ـح ــدي ــد املـ ـس ــؤولـ ـي ــات
واتـخــاذ التدابير الــازمــة بحق أي
قاض يثبت أي تجاوز له للقانون،
ٍ
مــن أي نــوع ك ــان ،فــي مقاربته هذا
امل ـل ــف ،وذل ـ ــك ح ـفــاظــا ع ـلــى سمعة
القضاء والجيش معًا ،واإلفادة.
بيروت في 2017/9/20
وزير العدل
سليم جريصاتي

تقرير

ُ
ّ
«نحن هنا» تطيح «أوعى خيك»:

عين القوات على المقعد الكاثوليكي في
تعلن القوات اللبنانية ،غدًا،
ترشيحها عجاج حداد رسميًا
عن المقعد الكاثوليكي
في قضاء جزين ،ضمن
دائرة جزين ـ صيدا ،في
حفل يقام في معراب .من
وحي شعار «نحن هنا» الذي
ِّ
يظلل احتفال الغد ،حسمت
القوات موقفها ،فيما لم
يبدأ التيار الوطني الحر بعد
المرحلة األخيرة من إجراءات
اختيار مرشحيه إلى االنتخابات
المقبلة
آمال خليل

على ال ـقــوات ،بــوجــه الئحتني ،األولــى
م ــدع ــوم ــة مـ ــن الـ ـع ــونـ ـي ــن وال ـث ــان ـي ــة
مــدعــومــة مــن ال ـنــائــب ال ـســابــق سمير
عـ ـ ــازار وال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري .حصد
ح ــداد  6498صــوتــا ،نالها مــن جميع
قوى  14آذار في القضاء ،ومن تواصله
امل ـب ــاش ــر م ــع الـ ـن ــاس ب ـس ـبــب إقــام ـتــه
الدائمة ومن إرث عائلته (والده رئيس
بلدية روم لعقود جرجي حداد وعمه
مطران زحلة لعقود أندره حداد).
ليس رصـيــد ح ــداد الشخصي وحــده
ما يعزز آمــال الـقــوات بالفوز باملقعد
الكاثوليكي فــي جــزيــن .يشير منسق
ال ـق ــوات فــي جــزيــن جــوزيــف ع ــازوري
إل ــى أن اع ـت ـمــاد ال ـص ــوت التفضيلي
في قانون االنتخاب الجديد سيكون
ل ــه ف ـضــل ك ـب ـيــر« .أصـ ـ ــوات الـقــواتـيــن
ّ
ستصب في مصلحة حداد»،
جميعها

ي ـق ــول عـ ـ ــازوري ج ــازم ــا ب ــأن ال ـقــاعــدة
تـلـتــزم ق ــرار ال ـق ـيــادة الــرس ـمــي .وحــدة
الـ ـ ـق ـ ــوات ت ـص ـي ــب ال ـت ـب ــاي ــن ال ـع ــون ــي.
«الـ ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي مل ــرش ــح واح ــد
يـتــوزع لــدى العونيني على ثــاثــة ،ما
يضعف حظوظ أحدهم على األقل».
ال يعتمد القواتيون على التفضيل
فـحـســب .فــي الـعـلــن وال ـخ ـفــاء ،أداروا
م ـ ـحـ ــركـ ــات ـ ـهـ ــم وانـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوا ف ـ ـ ــي ك ــل
االت ـج ــاه ــات« .ن ـحــن منفتحون على
كــل ال ـنــاس» ،قــال ع ــازوري .بالنسبة
إل ــى الـعــونـيــن ،ت ــرك عـ ــازوري الـبــاب
مفتوحًا« .يمكن أن نكون وحدنا في
املعركة في أي منطقة ويمكن أن نكون
ســويــا .ه ــذا األم ــر ت ـقــرره ال ـق ـيــادات».
قبل قرار القيادات ،تلعب القوات في
حديقة التيار وفي حدائق حلفائها
وخصومها على الـســواء .صيداويًا،

ف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،ج ــال مـســؤولــو
ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى عـ ــدد م ــن املــرج ـع ـيــات
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــداوي ـ ـ ــة مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة
اإلســامـيــة .م ــاذا عــن تـيــار املستقبل
الــذي أصبح حليفًا مستجدًا للتيار
الــوطـنــي ال ـحــر؟ «األول ــوي ــة بالنسبة
إلـيـنــا الـتـحــالــف مــع املـسـتـقـبــل الــذي
سـ ـيـ ـك ــون أول الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء فـ ــي دائـ ـ ــرة
صيدا ـ جزين ،انطالقًا من التزامنا
خـ ــط قـ ـ ــوى  14آذار» .أمـ ـ ــا ال ـن ــائ ــب
ال ـس ــاب ــق أس ــام ــة س ـع ــد ،ف ـهــو خ ــارج
ال ـح ـس ــاب ــات ال ـق ــوات ـي ــة ،ان ـط ــاق ــا من
ً
امل ــاض ــي ،وص ــوال إل ــى االصـطـفــافــات
السياسية الـحــالـيــة .أم ــا فــي جــزيــن،
فـقــد لـفــت ع ـ ــازوري إل ــى ت ــواص ــل مع
خـصــم الـعــونـيــن امل ـخ ـضــرم املــرشــح
إب ــراه ـي ــم ع ـ ـ ــازار .ل ـكــن بــاس ـت ـعــراض
الوفد الذي رافق حداد إلى الجماعة

ّ
يراهن القواتيون على اجتماع أصواتهم في مقابل تشتت العونيين على  3مقاعد (هيثم الموسوي)

اس ـت ـب ـقــت الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ات ـخ ــاذ
حـ ـلـ ـيـ ـفـ ـه ــا الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـح ــر
قـ ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـشـ ــأن املـ ـق ــاع ــد الـ ـث ــاث ــة فــي
ج ــزي ــن (م ـق ـع ــدان م ــارونـ ـي ــان وواحـ ــد
ك ــاث ــول ـي ـك ــي) ،الـ ـت ــي ي ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
منذ االنتخابات النيابية عــام .2009
ً
بعد البترون ،نفذت الـقــوات انفصاال
مباغتًا عــن تحالف «إع ــان الـنــوايــا»،
علمًا بأن رئيس التيار جبران باسيل
كــان قــد ل ـ ّـوح بنية إع ــادة مــلء املقاعد
الثالثة بمرشحني من برتقاليني .عن
امل ـق ـعــد ال ـكــاثــول ـي ـكــي ت ـح ــدي ـدًا ،وصــل
املــرش ـحــان املـحـتـمــان ،رج ــل األع ـمــال
جاد صوايا واملحامي سليم الخوري
إلى النهائيات في التصويت الداخلي
لـ ـلـ ـع ــونـ ـي ــن بـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ــرش ـح ـي ـه ــم
لـ ـلـ ـنـ ـي ــاب ــة .فـ ـ ــي ظـ ـ ــل مـ ـ ــا ي ـ ــرش ـ ــح عــن
تباينات البيت البرتقالي الواحد في
حـســم هــويــة املــرشـحــن الـثــاثــة (آخــر
تـ ّـداعـيــاتـهــا اسـتـقــالــة هيئة الـقـضــاء)،
وضـ ـب ــت ال ـ ـقـ ــوات أس ـل ـح ــة مـعــركـتـهــا
وصـ ـ ــوبـ ـ ــت سـ ـه ــامـ ـه ــا ن ـ ـحـ ــو امل ـق ـع ــد
الكاثوليكي فقط .ماذا بقي من تفاهم
«أوعى خيك»؟
ل ـيــس اس ــم حـ ــداد ط ــارئ ــا ع ـلــى جــزيــن
أو ال ـقــوات .فــي االنـتـخــابــات النيابية
عـ ـ ــام  ،2009ت ــرش ــح ابـ ـ ــن بـ ـل ــدة روم
ضمن الئحة «قرار جزين» إلى جانب
إدمون رزق وفوزي األسمر املحسوب

تقرير

ٌ
اشتباك بين «االشتراكي» و«الوطني الحر» في الشوف :ماذا يريد
ّ
محمد الجنون
خ ــرج االشـتـبــاك الـسـيــاســي بــن الـحــزب
الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي وال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحــر ،وتحديدًا فــي الـشــوف ،إلــى العلن،
ُ
وتــرجـ َـم فــي مــواقــف ح ـ َّـادة للنائب عالء
ال ــدي ــن تـ ــرو ،اس ـت ـهــدف خــالـهــا وزي ــري
الطاقة واملياه سيزار أبي خليل والبيئة
ط ــارق الـخـطـيــب .ورأى ت ـ ُّـرو َّأن «وزراء
الوطني الحر يعتقدون َّأن وزاراتهم ملك
أبــوهــم ،ويــدشـنــون مـشــاريــع لــم يقوموا
ب ـه ــا ،وكـ ــل ذلـ ــك ب ـه ــدف ح ـشــد أصـ ــوات
الناخبني».
في منظور «االشتراكي»َّ ،
فإن الوطني الحر
ِ
«نسب إلى نفس ِه إنجاز تنفيذ شبكة مياه
بطول  40كلم في بلدة بعاصير ،فيما هي
تشكل جزءًا من مشروع جر مياه األولي
إلى املنطقة الذي وضع عام  .»1970ويرى
االشتراكي َّأن له «اليد الطولى في متابعة
هذا املشروع».

وي ـعــود الـتــراشــق الـكــامــي بــن الطرفني
خلفيات
على اإلن ـجــازات اإلنمائية إلــى
ٍ
انتخابية بحتة ،وقبله خالفات سياسية
ع ـم ـي ـقــة ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،وال س ـي ـمــا فــي
الـشــوف .وهــذه ليست امل ـ َّـرة األول ــى التي
يـبـ ُ
ـرز الـخــاف بــن الـحــزبــن ،خصوصًا
عـ ـل ــى امل ـ ـشـ ــاريـ ــع اإلن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ،إذ ي ــرى
«االشتراكي» َّأن «لــه األولــويــة على باقي
األح ـ ــزاب ف ــي اإلق ـل ـيــم والـ ـش ــوف ،لكونه
حزبًا تاريخيًا عتيقًا».
ق ـب ــل أشـ ـه ــر ،دشـ ــن وزي ـ ـ ــرا ال ـخــارج ـيــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وال ـط ــاق ــة
س ـيــزار أب ــي خـلـيــل ،م ـشــروع املـحــركــات
العكسية في معمل الجية الحراري ،ولم
يحضر ترو االفتتاح بصفت ِه نائبًا عن
ممثل عن
املنطقة ،كذلك لم يحضر أي
الحزب االشتراكي .حينها ،انسحبٍ ٌ
عدد
مــن رؤس ــاء الـبـلــديــات املـحـســوبــن على
خلفية
«االشتراكي» من االحتفال ،على
ِ
إشكال بسبب عدم مراعاة البروتوكول،
ٍ

وفـســر البعض االنـسـحــاب بــأنــه رسالة
سياسية إلــى «الــوطـنــي ال ـحــر» ،وهــو ما
«االشتراكي».
نفته أوساط
ً
ُ
كالم ُّترو األخير َ
أثار بلبلة سياسية ،وال
َّ
ُ
سيما أنه يهاجم فريق رئيس الجمهورية
العماد ميشال عــون فــي الحكومة ،كذلك
َ
اعتبر َّأن «ال ثقة بالحكومة الـتــي تعيش
تخبطًا كبيرًا في كافة امللفات ،وذلــك في
رســالـ ٍة مبطنة للرئيس سعد الحريري».
وت ـق ــول م ـص ــادر سـيــاسـيــة ف ــي ال ـشــوف
َ
لـ«األخبار» َّإن «ترو ال يستطيع إطالق ِّأي
موقف سياسي حاد ،من دون تغطية من
ٍ
الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط» .وت ــرى َّأن األخير
َ
َ
تمرير رسال ٍة سياسية إلى الوطني
«أراد
الحر عبر ُّترو ومن برجا تحديدًا ،وتأليب
الناس على التيار العوني من بوابة اتهامه
بسرقة إن ـجـ ِّـازات املـشــاريــع اإلنمائية في
اإلقليم في ظل األجواء االنتخابية» .ورأت
امل ـص ــادر َّأن «جـنـبــاط ي ــرى فــي جــوالت
وزراء من خارج نسيجه السياسي ،سواء

أكانت إنمائية أو سياسية ،انتقاصًا من
دور الـحــزب االشـتــراكــي وت ـجــاوزًا لــه من
ج ـهــة ،وإب ـ ــرازًا مل ــدى غ ـيــابــه ع ــن الـســاحــة
اإلنـمــائـيــة فــي اإلقـلـيــم وال ـشــوف مــن جه ٍة
ـزاب
أخ ــرى ،األم ــر ال ــذي يفتح املـجــال ألح ـ ٍ
أخـ ــرى ب ــال ــدخ ــول إل ــى اإلق ـل ـيــم وال ـش ــوف
وسرقة دوره ،وهذا ما دفعه إلى استخدام
ُّترو كمنص ٍة للهجوم».
إلى ذلك ،رأت مصادر قيادية رفيعة في
«الــوطـنــي الـحــر» فــي منطقة الـشــوف َّأن
«تــرو أخطأ فــي كــل مــا قاله وكــامــه في
غـيـ ِـر محله ،وال يـنـ ُّـم عــن مــوقــف الحزب
االش ـتــراكــي ،وه ــو بــالـتــالــي لــم يـمـ ِّـيــز بني
استقاللية الـ ــوزارات وسـيــادة كــل وزيــر
ع ـلــى وزارت ـ ـ ــه» .وأك ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» َّأن
لسلطة
«ال ـشــوف للجميع ولـيــس تــابـعــا
ِ
أحد كما يعتقد البعض ،والجوالت التي
ي ـقــوم بـهــا أب ــي خـلـيــل إنـمــائـيــة وتـخـ ّـص
مشاريع ال ــوزارة التي تخدم الـنــاس ،وال
يحق للنائب ُّترو منع أي وزير من القيام

