2

الخميس  18تشرين األول  2018العدد 3592

الخميس  18تشرين األول  2018العدد 3592

سياسة

سياسة

المشهد السياسي
ابراهيم األمين

جعجع يطلب من باسيل «رسميًا» منصب نائب رئيس مجلس الوزراء

ِّ
المحكمة الدولية :عمالء ومزورون ...وكذابون!

حكومة ...ولو بال القوات

مجددًا ،تقف القوات اللبنانية بال حلفاء .أداؤها معهم أوصلهم إلى درجة تخليهم عنها .وبعد ّ
تقدم المفاوضات ،صارت
ّ
مضطرة لالختيار :إما القبول بما يعرضه عليها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ،وإما الخروج إلى صفوف المعارضة.
الخيار الثاني ّ
هدد به سمير جعجع أمس ،في انتظار تبلور الموقف في غضون  48ساعة
تـ ــواص ـ ـلـ ــت أمـ ـ ـ ــس م ـ ـسـ ــاعـ ــي رئـ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـك ـل ــف س ـع ــد ال ـح ــري ــري
لـ ـت ــذلـ ـي ــل الـ ـعـ ـقـ ـب ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـت ــي
تـ ـعـ ـت ــرض ت ـش ـك ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،مــع
اس ـت ـب ـع ــاد أن ت ـ ــؤدي هـ ــذه ال ـع ـق ـبــات
ّ
إلــى إفشال التأليف .مصادر مطلعة
ّ
أكدت لـ«األخبار» أن رئيس الحكومة
«حاسم في التأليف» وأن «الحكومة
ّ
خلصت ،وستتشكل ولــو بال القوات
ألن أحـدًا ليس مستعدًا لتغنيج أحد
أكثر من ذلــك»! ولفتت الى أن القوات
نالت أكثر من حقها :فهي تستحق 3
مقاعد ،لكنها حصلت على  .4وهي
تـسـتـحــق حـقـيـبــة «وازن ـ ـ ــة» وحـقـيـبــة
عــاديــة ووزارة دول ــة ،فحصلت على
 3ح ـق ــائ ــب وم ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئ ـيــس
الحكومة.
ّ
تتكرس معادلة أن
ويومًا بعد آخــر،

أوض ـ ـ ــح رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
القاضي عصام سليمان ،أن التحقيق
فــي الـطـعــون ببعض نتائج االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة «م ـس ـت ـمــر ب ــوت ـي ــرة طـبـيـعـيــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه ج ــرت إعـ ــادة ف ــرز عــدد
م ــن ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع ف ــي أك ـث ــر من
دائ ــرة انتخابية فــي إط ــار التحقيق في
الطعون .وفيما رفض اإلشارة إلى تطور
التحقيقات« ،حفاظًا على سريتها» ،أكد
أن عملية إعالن النتائج ستتأخر إلى ما
بني ثالثة وأربعة أشهر ،نظرًا لدقة العمل
وال ـجـهــد امل ـط ـلــوب للفصل فــي الـطـعــون
وفق القانون الجديد.
ّ
وذكر سليمان بأن عدد الطعون يبلغ 17
طعنًا تتعلق بالفصل بنيابة  40نائبًا.
ُ
وبــالـتــالــي ،إن  17ق ــرارًا ستعلن فــي آن
واحد ،عند االنتهاء من التحقيق فيها.
وكانت الوكالة الوطنية لإلعالم قد أشارت
أمس إلى أن املجلس تابع االستماع إلى
عدد من الشهود في الطعون املقدمة في
االنتخابات النيابية فــي دائ ــرة بعلبك -
الهرمل ،ودائرة طرابلس.
واستمع إلى رئيس لجنة القيد العليا في
انتخابات دائــرة بيروت األولــى القاضي
رفول البستاني.
وس ـي ـب ــدأ امل ـج ـل ــس الـ ـي ــوم بـ ــإعـ ــادة ف ــرز
صناديق اقتراع دائرة بشري.
(األخبار)

الحريري ال يتعامل بمرونة مع
القوات ويعمل على اعادة تمتين
الشراكة مع عون وباسيل
الـ ـق ــوات ب ــا ح ـل ـفــاء ،ب ـعــدمــا اتـهـمـهــا
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ب ــاالنـ ـق ــاب
عـلـيــه ،ورف ــض ال ـحــريــري «الـخـضــوع
الب ـتــزازهــا» مــع معرفته بــدورهــا في
خـطـفــه ف ــي ال ــري ــاض ال ـع ــام املــاضــي.
ولفتت مصادر على صلة بالحريري
إلى أن االخير ال يتعامل بمرونة مع
الـ ـق ــوات ،وي ـع ـمــل ع ـلــى اع ـ ــادة تمتني
ال ـشــراكــة م ــع ع ــون وبــاس ـيــل .كـمــا أن
رئـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
ال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط ق ــرر امل ـضــي،
ب ــا س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع ،ف ــي ت ـف ــاه ــم مــع
رئيس الجمهوريةُ ،يبعد عن الجبل
شبح الـتــوتــرات .والــافــت هنا أيضًا
ان جنبالط ّ
فوض عون بحل «العقدة
الدرزية» ،بعدما كان قد أشار سابقًا
إل ـ ــى أن ـ ــه ي ــري ــد ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ــري
ُ
وس ـي ـطــا ف ــي أي م ـف ــاوض ــات ت ـجــرى
معه.
وش ـه ــد يـ ــوم أمـ ــس س ـل ـس ـلــة ل ـق ــاءات

نتائج الطعون
االنتخابية
خالل  4أشهر

جعجع وحيدًا (هيثم الموسوي)

صـ ـ ّـبـ ــت ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن حــل
للعقدة القواتية ،قبل أن تظهر عقدة
مرتبطة بميل الـحــريــري إلــى تمثيل
األق ـل ـيــات عـلــى ح ـســاب أح ــد مقعدي
األرمـ ـ ــن ،وه ــو م ــا واجـ ــه حــالــة رفــض
أرمنية دينية وسياسية واسعة.
مصادر مطلعة قالت إن الحريري زار
بعبدا سرًا والتقى رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ل ـســاعــات ،ف ــي حـضــور
وزير الخارجية جبران باسيل .وكرر

عون أنه سمع من الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون أنه ال يمكن تأخير
ال ـح ـكــوم ــة اكـ ـث ــر ،م ـض ـي ـفــا أن امل ـنــاخ
اإلقليمي يتيح تأليف الحكومة ،من
دون األخــذ بكل الـشــروط السعودية.
والنقطة األخـيــرة لــم ينفها الرئيس
املكلف الــذي يشير مقربون منه إلى
استعداده ،وعون ،للمضي في تأليف
حكومة حتى ولو من دون القوات اذا
ّ
اصرت على شروطها.

واسـتـقـبــل بــاسـيــل والـنــائــب ابــراهـيــم
كنعان أمس الوزير ملحم رياشي في
مــركــز الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر فــي سن
ال ـف ـيــل ،سـعـيــا لتثبيت االت ـف ــاق على
تخلي رئيس الجمهورية عــن نيابة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ل ـص ــال ــح الـ ـق ــوات.
وعلمت «األخـبــار» أن رياشي «طلب
ُ
رسميًا» من التيار أن تعطى القوات
م ـن ـص ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
ف ــوع ــد ب ــاس ـي ــل بــال ـن ـظــر اي ـج ــاب ــا فــي

علم
و خبر
باسيل باق في الحكومة؟
علمت «األخبار» أن رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري وقيادة حزب
الخارجية جبران باسيل البقاء في الحكومة املقبلة،
الله تمنيا على وزير
ّ
ب ـعــدمــا ن ـقــل ع ـنــه أن ــه ي ـفــضــل ال ـب ـقــاء خــارج ـهــا لـلـتـفــرغ لـتـنـظـيــم ال ـشــؤون
ـداخـلـيــة للتيار الــوطـنــي ال ـحــر .وف ــي املـعـلــومــات أن ق ـيــادة الـتـيــار أيضًا
الـ ّ
تفضل بـقــاء باسيل فــي الحكومة الــى جــانــب الــرئـيــس ميشال ع ــون .ولم
ُيحسم بعد مــا إذا كــان رئيس التيار سيبقى فــي الخارجية أم سيتولى
وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

القومي إلى انتخابات جديدة؟
خمس استقاالت جديدة ُس ّجلت أمس من املجلس األعلى للحزب السوري
الـقــومــي االجـتـمــاعــي :الـنــائـبــان الـســابـقــان أنـطــون خليل وغـســان األشـقــر،
الرئيس السابق لـ «القومي» جبران عريجي ،والعضوان الرديفان بشرى
مسوح وعبد الكريم عبد الرحمن .ومن املفترض أن يلحق بهؤالء  3أعضاء
آخــريــن ،بحسب مـصــادر فــي املـجـلــس .ت ــاوة االسـتـقــاالت مــن قـبــل رئيس
املـجـلــس األع ـلــى الـنــائــب أسـعــد ح ــردان ،تعني فــرط عـقــده والــذهــاب نحو
انتخابات حزبية جديدةُ ،يحاول حردان دفعها بعيدًا قدر اإلمكان .يقول

ّ
أحد ّ املستقيلني إنهم عرضوا «على حردان الحوار قبل تقديم االستقاالت،
ولكنه رفض ،طالبًا منا العودة إلى حضور جلسات املجلس األعلى ،ومن
ُبعدها نتحاور» .بعد االستقالة« ،أصبح هو من يريد الحوار ،ولكننا لن
ن ّلبي الدعوة قبل تالوة االستقاالت».

صورة ّ
الطراس تقفل مدرسة!
ّ
سبب اســم مشتبه فيه بــاإلرهــاب حصول مشكلة كبيرة بــن مــدرســة في
بلدة الدامور (ساحل الشوف) ومجلسها البلدي ،كادت تتطور إلى فتنة
طائفية بــن أهــالــي املنطقةُ .فاملشتبه فيه ،املفتي السابق ملنطقة راشيا
الـشـيــخ بـســام ال ـط ـ ّـراس ،ال ــذي أوق ــف بـجــرم مـســاعــدة تـنـظـيـمّــات إرهــابـيــة
عــام  ،2016ثم أخلي سبيله بسبب تدخالت سياسية ،ثم وثقت عدسات
الكاميرا جلسة له بحضور األمــن العام لتيار املستقبل أحمد الحريري
الــذي اتصل بأحد القضاة متوسطًا لتسوية ملفه ،ظهرت صــورتــه على
ُ
إعالن افتتاح املدرسة َّ
«امل ّ
ّ
الطراس» .ورغم موافقة
ربي بسام
مذيلة باسم
البلدية بادئ األمر على منح الترخيص للمدرسة الحديثة ،إال أن عناصر
شرطة البلدية أنفسهم عمدوا إلى طرد الطالب ومنعهم من الدخول إلى
املــدرســة بذريعة عــدم وجــود ترخيص .لكن املعلومات املتداولة تؤكد أن
ّ
الطراس
اســم الـطـ ّـراس وصــورتــه كانا السبب في إقفال املــدرســة .علمًا أن
عاد وأصدر بيانًا نفى فيه عالقته باملدرسة.

األمــر لتيسير تشكيل الحكومة ،مع
التأكيد على أن هذا املوقع أساسًا من
كما حاول
حصة رئيس الجمهوريةّ .
رياشي االستفسار عما «تبقى لنا»
من حقائب ،فأجابه باسيل بأن األمر
ُيـبـحــث م ــع الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف .وقــالــت
مـ ـص ــادر ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ال ـب ـحــث ل ــم يـتـطــرق
الـ ـ ــى ح ـق ـي ـبــة ال ـ ـعـ ــدل الـ ـت ــي ي ـت ـمـ ّـســك
التيار بها .وبينما صــار مرجحًا أن
«الـ ـق ــوات» سـتـحـصــل عـلــى حقيبتي
الثقافة والشؤون االجتماعية ،قالت
مصادر إن الحقيبة الثالثة قد تكون
العمل كونها وزارة وازنة.
وأفــادت مصادر مطلعة أن الحريري
س ـبــق أن عـ ــرض ع ـلــى ال ـ ـقـ ــوات ،منذ
يــومــن ،حقيبة الـعــدل ،إال أن جعجع
ل ــم ي ـبــد اه ـت ـمــام ــا ب ـه ــا ،مـ ـص ـ ّـرًا عـلــى
حقيبة من ثالث :األشغال أو الصحة
أو الطاقة .وملا قوبل طلبه بالرفض،
أبـ ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـم ــواف ـق ــة عـلــى
الحصول على العدل ،إال أن الحريري
كـ ــان ق ــد ال ـت ـقــى رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
وس ـمــع مـنــه تــأك ـي ـدًا أن ــه يــريــدهــا من
حصته ،مبديًا استعداده الستبدالها
ب ــال ـت ــرب ـي ــة .ل ـك ــن األخـ ـ ـي ـ ــرة آل ـ ــت إل ــى
ش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن الـ ـق ــوات
«اال ّ
تتجنب «التربية» خوفًا من مشاكل
مــع أهــالــي ال ـطــاب بسبب األق ـســاط،
ومـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة ربـ ـ ـط ـ ــا بـ ـ ــاملـ ـ ــدارس
الكاثوليكية.
وفيما لم يصل أي من اللقاءات إلى
حلول مرضية ملعراب ،خــرج رياشي
م ــن ل ـق ــائ ــه امل ـس ــائ ــي م ــع ال ـح ــري ــري،
مشيرًا إلى أنه نقل رسالة من جعجع
إل ــى رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف ،وأن ــه
«ن ـن ـت ـظ ــر إج ـ ــاب ـ ــات ح ـ ــول ال ـتــرك ـي ـبــة

الحكومية في غضون  48ساعة».
وأف ــادت املـصــادر أنــه لــم يعد بإمكان
الحريري االنتظار أكثر ،مبدية ثقتها
بأنه لن يتراجع هذه املرة عن تقديم
تـشـكـيـلـتــه إل ــى رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة،
ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت ال ت ــرض ــي الـجـمـيــع،
م ــن دون اس ـت ـب ـعــاد إم ـكــان ـيــة ت ـبــادل
حقيبتي العمل والتربية بني القوات
واالشتراكي.
وح ـتــى م ـســاء أمـ ــس ،ك ــان امل ـعــروض
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات أن ت ـ ـكـ ــون ح ـص ـت ـهــا
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة م ــع ال ـث ـقــافــة
(او االعـ ــام) وال ـش ــؤون االجتماعية
(أو ال ـع ـمــل) وال ـب ـي ـئــة ،فـيـمــا طــالـبــت
بالعدل او الزراعة .وإزاء هذا الواقع،
قــرر جعجع التصعيد ،مـهــددًا بعدم
شــاركــة ف ــي ال ـح ـكــومــة ف ــي ح ــال لم
امل ـ َّ
يتلق عرضًا يرضيه .وقالت مصادر
معنية بالتأليف إن رئيس الحكومة
يبدو مصممًا على التأليف ،من دون
أن ي ـقــف ع ـنــد خــاطــر أحـ ــد ،ول ــو كــان
سمير جعجع.
من جهة أخــرى ،علمت «األخـبــار» أن
باسيل عــرض على حــزب الله إجــراء
مقايضة بني «األشغال» و«الصحة»،
فيحصل ال ـحــزب عـلــى االولـ ــى ،فيما
تكون الثانية من حصة تيار املــردة.
وإزاء رف ــض الـ ـح ــزب ،س ـعــى بــاسـيــل
إلى أن يكون وزير املردة غير يوسف
ف ـ ـن ـ ـيـ ــانـ ــوس ،لـ ـك ــن االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ق ــوب ــل
بالرفض أيضًا .وال تزال عقدة تمثيل
ّ
«س ــن ــة  8آذار» ق ــائ ـم ــة ،ف ـي ـمــا يـعـ ّـبــر
الـحــريــري عــن انــزعــاجــه مــن الضغط
عليه ،وخاصة انــه «تـنــازل عن مقعد
ّ
س ــن ــي» لـ ـع ــون ف ــي م ـق ــاب ــل ح ـصــولــه
على مقعد مسيحي للوزير غطاس
خوري.

وفق منطق الصفات املتالزمة ،فالراشي سارق أكيد ،أما
ّ
ِّ
املزور فهو حكمًا كذاب.
هكذا هي الحال مع املحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وهكذا ستكون الحال مع وزارة العدل ،إن تمسكت
بروايتها بشأن كيفية التعامل مع ملف «األخبار» الذي
ال يزال عالقًا أمام محكمة تخريب لبنان.
هناك حكاية طويلة ،يبدو أن ّ
القيمني على املحكمة
الدولية ،من قضاة ونيابة عامة ومحققني ومكتب
ّ
دفاع ورئيس قلم ،ال يريدون للجمهور أن يطلع على
تفاصيلها كاملة .وقد يحصل ذلك وفقًا ملا تمليه
ُ
التطورات في ملف يبدو أنه سيظل مفتوحًا ،ما دام يراد
ّ
مغطاة بامللح ّ
يحركها
لهذه املحكمة أن تبقى سكينًا
عمالء أميركا وإسرائيل في جسد لبنان ،وطبعًا ،باسم
العدالة وحقوق اإلنسان .هي سكني قد تتحول إلى
منشار بعد النجاح الهائل الذي أظهره َربع محمد بن
سلمان في مواجهة معارضيه.
لنتوقف عند ما صدر أمس عن املحكمة .على موقعها
ُ
ّ
رسمي جاء فيه« :استجاب السيد
اإللكتروني ،ن ِشر بيان
إبراهيم األمني للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر
في قضايا التحقير نيكوال لتييري في  29آب .2016
ّ
فقد تسلم رئيس قلم املحكمة الخاصة بلبنان ،في 14

ليس مهمًا من يكذب ،المحكمة أو الوزير ،لكن
«األخبار» لم ولن تدفع قرشًا لعمالء إسرائيل
آب  ،2018الغرامة املفروضة عليه والبالغة  20000يورو.
أما الغرامة املفروضة على شركة أخبار بيروت ،ش.م.ل.
ُ
والبالغة  ،6000يورو فلم تدفع بعد .وضمان تنفيذ
الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية».
وفي تصريحات منسوبة إلى الناطقة باسم املحكمة
وجد رمضان ،وردت في موقع «الحوار نيوز» ،ورد اآلتي:
«طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير من السلطات
َ
َ
اللبنانية أن تجمع مبلغي الغرامتني من خالل تجميد
َ
َ
املتهمني أو املدانني أو حجزها أو
أموال يملكها كال
ّ
مصادرتها ،باتخاذ التدابير املتاحة في القانون اللبناني،
وأن ُت ّ
ّ
حول أي مبالغ ُت َ
الخاصة
جمع إلى قلم املحكمة
بلبنان» .ثم «أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير
ُ
مذكرة توقيف بحق السيد األمني .وطلب من السلطات
اللبنانية تنفيذ مذكرة التوقيف ،ولكن إن تم دفع الغرامة
خالل هذه املدة عندئذ ال تنفذ السلطات اللبنانية هذه
املذكرة» .والحقًا ُ«دفعت الغرامة املفروضة على السيد
األمني والبالغة  20000يورو من خالل السلطات
اللبنانية التي حرصت بدورها على أن يتم تسليمها إلى
ممثل قلم املحكمة» ،وإن «الغرامة ُس ّددت إلى قلم املحكمة
في  13آب عبر طريق وزارة العدل ،وأبلغ وزير العدل
ً
مسؤوال مفوضًا من قلم املحكمة في مكتب بيروت بأنّ
ً
ممثال لألمني أودع مكتب وزير العدل مبلغ الغرامة البالغ
 20000يورو».
قبل أيام نشرت قناة «الجديد» تقريرًا للزميل حسان
الرفاعي بشأن ما جرى ،وهو أورد تفاصيل أجزم من
جانبي بأنها صحيحة مئة باملئة .لكنه نقل عن وزير
العدل سليم جريصاتي نفيه أن تكون وزارة العدل قد
دفعت الغرامة ،لكنه لم يصرح بأن إبراهيم األمني أو
ً
ممثال عنه قد دفع املبلغ .علمًا أن جريصاتي ،بحسب
مصادر كثيرة ،قال آلخرين إن املبلغ محسوب على
إبراهيم األمني بمعزل ّ
عمن أوصله إلى مكتب النائب
العام .واألخير رفض التعليق على األمر ،رغم أن كثيرين
سألوه عن تفاصيل ما حصل.

لذلك ،ورغم أنه يصعب على أحد تصديق ما يصدر عن
املحكمة الدولية أو عن الناطقني باسمها ،إال أن وثائق
ً
املحكمة تنسب إلى الوزير جريصاتي قوله إن «ممثال
لألمني أودع مكتب وزير العدل مبلغ الغرامة».
هذا محض كذب ،وعلى الوزير جريصاتي أن يوضح
موقفه وحقيقة ما حصل ،وأن ال يخجل من قول كل
شيء ،حتى ولو  -كما تناهى إلى مسامعي  -أن شخصًا
ما سلمه املبلغ املذكور وقال له «اعتبر أنني موفد من
ّ
إبراهيم األمني ولنحل القصة»!
ملاذا عليه التوضيح؟
ألنني ببساطة ،لم أدفع املبلغ ،ولم أكن يومًا أنوي دفع
املبلغ ،ولو كنت بصدد ذلك ،فهال سأل القاضي والجالد
و«الوسيط» عن دفعي عشرين ألف يورو عن نفسي،
وعدم مبادرتي إلى دفع ستة آالف يورو عن شركة
«أخبار بيروت»؟
على الوزير أن ينفي ،ألنني لن أدفع مبلغ الستة آالف
يورو ،ولن تفعل شركة «أخبار بيروت» ذلك .وما عليه،
هو ومعه النيابة العامة واملحكمة الدولية وكل عصابات
لبنان واألرض ،أن يخترعوا ما يرونه مناسبًا ألجل
تحصيل مبلغ الستة آالف يورو ،وبمقدورهم الحضور
إلى مكاتب «األخبار» أو إلى منزلي والقيام بأعمال
بلطجة ألجل الحصول على األموال ،ولن يحصلوا،
ويمكنهم االعتداء على حقوق الجريدة لدى الدولة
اللبنانية ملصادرة املبلغ .لكنهم إن فعلوا ذلك ،فهم
يفعلونه باإلكراه والقهر ،وسينالون مقاومة تناسب
أحجامهم على صغرها .فنحن لن نعترف بهذه «األداة»
قاض مغرور تعاونه حفنة
مهما ارتفع سقف تهديدات
ٍ
من عمالء االستخبارات العاملية في محكمة تعيش على
أموال اللبنانيني الفقراء.
أكثر من ذلك ،إن محاوالت بعض األصدقاء «إقفال
البحث» على قاعدة «خلصنا ،ومش مهم الحكي»
أو «مشي الحال ولشو الطوشة واألخذ والرد» ،هي
محاوالت مرفوضة ،بمعزل عن ّنيات القائمني عليها .ألن
املسألة ال تتعلق بعناد أو مكابرة ،بل بموقف ال مجال
للتراجع عنه مهما كان الثمن ،ولكي ال يقول البعض إن
رفع سقف التحدي سببه االطمئنان إلى عدم التعرض
لسوء ،فإننا نوضح أنه ال يوجد في لبنان أو خارجه
من هو ملزم بالدفاع عنا ،أو ّ
تحمل أي تبعات معنوية
أو مادية جراء مناصرتنا ،ونحن قادرون وحدنا على
ّ
تحمل أي تبعة لقرار ال عودة عنه ،مثلما ال عودة لروح
إلى ميت.
أما التهديد املبطن بالقول إن ملف «األخبار» لم يقفل
بعد ،ومن ثم «التوصية» بعدم التعرض للمحكمة
والعاملني فيها ولعملها« ،كي ال تكبر القضية أكثر»،
فهو كالم مردود أيضًا .وما فعلته املحكمة أمس ،قد
يكون عنصرًا مشجعًا لفضح املزيد من عمليات التزوير
التي تقوم بها ،ولنشر املزيد من امللفات والوثائق التي
ّيدعون أنها سرية ،وهي ليست كذلك ،نظرًا إلى وجودها
بأيدي عشرات املوظفني واملعنيني .وليكن معلومًا أننا
ًَ
سننشر ،حتمًا ،ملفات ووثائق ال يمكنهم الزعم ،كذبا،
ُ
ُ
ُ
أنها ال تزال سرية ،فيما هي تباع وتشترى و«تهدى
ً
مجانًا» لكل من يريدها ،فضال عن أن غالبية أجهزة
االستخبارات األجنبية «املهتمة» بلبنان باتت تملكها
بفضل فساد موظفني ومحققني عملوا (وبعضهم ال
يزال يعمل) في املحكمة.
أخيرًا ،ليس من عبارة تستحقها هذه املحكمة والعاملون
فيها واملتعاونون معها ،أكثر من كلمة شعبية عربية
ّ
معبرة تقول :طز بحضرتك!
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