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سياسة

سياسة
على الغالف

تأليف الحكومة ...اآلن

ابراهيم األمين

ّ
آن لجنبالط أن يقر بالهزيمة؟

أراد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
استعراض قوته ،فــإذا بها ال تصيب
إال ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي واألم ـ ـ ـنـ ـ ــي
والقضائي .استخدم قوته الضاربة،
فرع املعلومات ،وتحديدًا ،قوة الفرع
الـ ـض ــارب ــة ،لـتـنـفـيــذ م ـ ــآرب سـيــاسـيــة
بالغة الـضـيــق ،فــارتــد األم ــر نــدبــا في
وج ــه ت ـيــار املـسـتـقـبــل وح ـل ـفــائــه .كــان
يـمـكــن مل ــا «ارت ـك ـب ــه» ال ــوزي ــر الـســابــق
وئ ــام وه ــاب أن ينتهي بمثوله أمــام
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ال ـي ــوم،
ليخرج بعدها رئيس حزب التوحيد
العربي مدليًا باعتذار ،نافيًا أن تكون
اإله ــان ــات ال ـتــي ت ـف ـ ّـوه ب ـهــا ق ـبــل أي ــام
موجهة إلــى الرئيس رفيق الحريري
أو الب ـن ــه ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري.
كــان وه ــاب سيبدو متراجعًا خشية
امل ــاح ـق ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة .ل ـك ــن الــرئ ـيــس
ّ
املكلف بتأليف الحكومة قرر تفويت
هذه الفرصة .قرأ الوقائع السياسية
في لبنان واإلقليم خالفًا ألي منطق.
لم ينتبه إلى أن رفع الغطاء عن رفعت
ع ـيــد وش ــاك ــر ب ــرج ــاوي ق ـبــل س ـنــوات
وأن الوزير
أتــى فــي ظــروف مختلفةُ ،
الـ ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـم ــاح ــة ض ـب ـطــت
ف ـ ــي ح ـ ــوزت ـ ــه مـ ـتـ ـفـ ـج ــرات ال ت ـس ـمــح
ألحــد بــالــدفــاع عـنــه .أمــا وئ ُــام وهــاب،
فارتكب ،في حال ّ
صح ما نسب إليه،

اقتراح توسيع الحكومة
 32وزيرًا الذي طرحه باسيل
إلى َ
«لم يلق رفضًا من أحد»
َ
ـول» ال أك ـثــر ،وأن مــوازيــن
«جــريـمــة ق ـ ٍ
القوى الداخلية واإلقليمية ال تسمح
ألحــد بالتعسف فــي اسـتـخــدام القوة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،وأن ت ـع ــزي ــز م ــوق ـف ــه فــي
مفاوضات تأليف الحكومة ال يمكن
أن يـمــر عـبــر اسـتـضـعــاف أي حليف
لـحــزب الـلــه .ربـمــا نسي الـحــريــري أن
من أضعفه هو أداؤه وأسلوب تعامل
راع ـيــه اإلقـلـيـمــي ،محمد بــن سلمان،
معه ،وأن ما حماه هو التوازن الداخلي
الــذي يميل ملصلحة خصومه .ورغــم
م ــأس ــاة اسـتـشـهــاد مـحـمــد ب ــو دي ــاب،
فـ ــإن م ــا جـ ــرى ف ــي ال ـجــاه ـل ـيــة يـمـكــن
أن ي ـع ـيــد ب ـعــض أصـ ـح ــاب ال ـ ــرؤوس
الحامية إلى رشدهم .وبالفعل ،كانت
مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ف ــي ت ـيــار
ّ
املـسـتـقـبــل تستبعد أم ــس أن يـتــرتــب
عـلــى إش ـكــال الـجــاهـلـيــة أي تــداعـيــات
سياسية أو أمـنـيــةُ ،يـمـكــن أن تخرق
ال ـج ـهــود ال ــرام ـي ــة إل ــى ال ـح ـفــاظ على
االسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـع ــام .ل ـك ــن ،ي ـب ــدو تـيــار
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ف ــي م ــوق ــع امل ـك ــاب ــر .هو
يـ ــرفـ ــض االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــالـ ـض ــرر ال ـ ــذي

نسي الحريري أن ما حماه هو التوازن الداخلي الذي يميل لمصلحة خصومه (هيثم الموسوي)

أص ــاب ــه ،سـيــاسـيــا وش ـع ـب ـيــا ،وحـتــى
أم ـن ـيــا .ف ـب ــرأي امل ـص ــادر املستقبلية،
إن «مــا حصل ال يـضــرب ص ــورة فرع
امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ـهــو ج ـه ــاز م ـش ـهــود له
فــي الـعـمــل األم ـن ــي» .وقــالــت املـصــادر
إن «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ت ــوجـ ـه ــت ال ـ ـ ــى امل ـن ـط ـقــة
بـ ـق ــرار م ــن امل ــدع ــي الـ ـع ــام الـتـمـيـيــزي
وغ ــادرتـ ـه ــا بـ ـق ــرار مـ ـن ــه» ،رافـ ـض ــة أن

«يـسـتـغــل أي ط ــرف اإلش ـك ــال التقني
حول أحقية فرع املعلومات في تنفيذ
هــذه املهمة وتحويله الــى خــاف في
مسألة شرعيته» ،مؤكدة أن «من حق
شعبة املعلومات القيام بأمر التبليغ
واإلحضار بصفتها ضابطة عدلية».
لكن ما فات املستقبليني أن االمر ليس
تقنيًا ،بل سياسي من جهة ،وقضية

«صورة وهيبة» من جهة أخرى.
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ال يـجــد «املـسـتـقـبــل»
ض ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــلء ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــراغ ب ـب ـع ــض
الـتـحــريــض املــذهـبــي لتغطية الخطأ
ُ
الـ ـ ــذي ارت ـ ـ ِـك ـ ــب ف ــي ال ـج ــاه ـل ـي ــة .وزي ــر
الــداخـلـيــة وال ـب ـلــديــات ن ـهــاد املـشـنــوق
ّ
ال ـ ــذي أك ـ ــد أن «وف ـ ـ ــاة ال ـف ـق ـيــد مـحـمــد
ب ــو ديـ ــاب تـخـضــع لـتـحـقـيــق قـضــائــي

يحدد املسؤولية عن الوفاة وال يترك
األمــر الجـتـهــادات سياسية فتنوية»،
حسم التحقيق مسبقًا عبر القول إن
«ب ـي ــان ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي يستند
إلى تدقيق مسؤول في مهمة محددة
ق ــان ــون ــا وواض ـ ـحـ ــة ل ـج ـهــة أن إط ــاق
النار العشوائي من قبل مسلحني في
الجاهلية هــو ال ــذي أدى إل ــى إصــابــة

بو ديــاب في خاصرته ومن ثم وفاته
في املستشفى» .وإعجابًا منهّ ،
ربما،
ّ
بـلـقــب «ض ـم ـيــر ال ـس ــن ــة» الـ ــذي أطـلـقــه
عـلـيــه ب ـعــض أنـ ـص ــاره ق ـبــل أســاب ـيــع،
ت ــول ــى امل ـش ـن ــوق الـ ـع ــزف ع ـل ــى ال ــوت ــر
املــذه ـبــي ،مــن خ ــال ال ـقــول إن «حـفــظ
ال ـك ــرام ــات لـيــس حـقــا حـصــريــا ألح ــد،
ال فـ ـ ــردًا وال ط ــائ ـف ــة .ال ـش ـه ـيــد رف ـيــق
ال ـح ــري ــري ه ــو ض ـم ـيــرنــا وتــاري ـخ ـنــا
يتعرض
وحاضرنا ومستقبلنا ،ومن
ّ
ل ــه ي ـت ـعــرض ل ـك ــرام ــة ك ــل أهـ ــل ال ـســنــة
وك ــل الـشــرفــاء الـلـبـنــانـيــن .وليطمئن
الجميع ،لن يتراجع الرئيس الحريري
عــن صــابـتــه الــدسـتــوريــة فــي تشكيل
الحكومة ،ولن يعتذر عن مهامه ولو
وصـلــت الـضـغــوط إلــى قمم الـجـبــال».
وختم املشنوق بالقول «لن ننجر إلى
الفتنة مهما فعلوا ومهما قالوا .كلنا
رفيق الحريري فــي اعتداله وحكمته
وت ــوازن ــه .وم ــا يـجــري فــي لـبـنــان منذ
أشـهــر لـيــس م ـســارًا لتشكيل حكومة
وحدة وطنية ،بل هو قرار بالتعطيل
ال ـف ـع ـل ــي مـ ـ ـ ــرات ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة وأكـ ـث ــر
بالتهديد والوعيد وسياسة األصبع
امل ــرف ــوع ،وأخ ـي ـرًا بالتغطية الكاملة
ل ـل ـخــروج ع ــن ال ـقــانــون وال ــدول ــة .لكن
الدولة لن تستسلم».
ّ
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـجـ ــاه ـ ـل ـ ـيـ ــة أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـل ــى
االتصاالت السياسية ومبادرة وزير
الخارجية جبران باسيل لحل «العقدة
ّ
السنية» ،إذ توقفت االتصاالت تمامًا
في اليومني املاضيني بعدما كانت قد
ّ
ّ
سجلت «تقدمًا كبيرًا» .مصادر مطلعة
ع ـل ــى االتـ ـ ـص ـ ــاالت أمـ ـل ــت أال «ت ــؤخ ــذ
أحـ ـ ــداث ال ـجــاه ـل ـيــة ذريـ ـع ــة مل ــزي ــد من
التأخير في تأليف الحكومة» ،مشيرة
الى أن أحداث األسبوع املاضي «يجب
ّ
أن ت ـش ــك ــل دافـ ـع ــا ل ـت ـســريــع ال ـتــأل ـيــف
وسحب فتيل التوتر من الشارع».
مصادر التيار الوطني الحر أوضحت
لـ«األخبار» أن اقتراح توسيع الحكومة
الى َ  32وزيـرًا الذي طرحه باسيل «لم
يـلــق رفـضــا مــن أح ــد ،والـجـمـيــع طلب
مزيدًا من الوقت لدرسه» ،مشيرة الى
أن هناك «اقتراحات أخرى ومجموعة
من األفكار ال يمكن إال أن تقود إلى حل
لن يخرج أحد معه خاسرًا ،ألن األفكار
امل ـط ــروح ــة تـتـفــق وم ـعــاي ـيــر التمثيل
املعتمدة» .ولفتت الى أن باسيل كان
يعمل قبل األحداث األخيرة على الدفع
ّ
لعقد لقاء بني رئيس الحكومة املكلف
ون ـ ــواب ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري« ،وك ــان ــت
األجواء ايجابية» في هذا السياق.
خ ــاص ــة مـ ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم أن مـ ــا ج ـ ــرى فــي
اليومني املاضيني يــؤكــد أكـثــر مــن أي
وق ــت مـضــى ال ـحــاجــة إل ــى ال ـتــواضــع،
وتأليف حكومة ...اآلن!
(األخبار)

عندما ال يستطيع املدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود
استجواب املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان حول
توقيعه على ارتكاب مخالفات فظيعة لقوانني البناء أثناء االنتخابات
النيابية ...وعندما ال يتمكن القاضي حمود ،ومعه اللواء عثمان ،من
توقيف الضابط و .م .الذي تشتبه قيادته ّ
بتورطه في أعمال مخالفة
للقانون ،ألنه تحت حماية «مرجعيته الطائفية» ،وليد جنبالط ...يصبح
من غير املنطقي محاولة إقناع أحد بأن هذه الجهات تقوم بواجبها
عندما تقود عملية عسكرية كبيرة لتوقيف سياسي بارز بشبهة
شتم «الذات الحريرية».
األمر ،ببساطة ،ال عالقة له بهيبة الدولة املنتهكة من قبل القائمني
عليها ليل نهار ،وال بمحاسبة سياسي ألن «لسانه طويل»!
بعض الهدوء ،ومراجعة تطورات األسبوع املاضيُ ،يظهران أننا أمام
لعبة القراءات الخاطئة من جديد ،وأننا أمام واحدة جديدة من مغامرات
وليد جنبالط املتكررة .صار الرجل يهوى خطايا  5أيار .وفي كل
مرة ،يجد حيلته في الحكومة ورئيسها .وهو أسلوب لن يتوقف عن
تكراره ،طاملا أنه يتصرف ،كبقية الزعماء الطائفيني ،بأنه فوق املساءلة
والحساب.
ّ
في لعبة الخفة التي تخص الحريري وفريقه األمني والسياسي ،بدا
أن حاجة هؤالء الى «إنجاز» ما أشبه بمن عاد غاضبًا من إهانات رب
عمله ،فقرر «فش خلقه» بأوالده .فال هو ارتاح ألنه عائد الى العمل

حصل معارضو المختارة على  42في المئة من
أصوات الطائفة ...وبدل اإلقرار بالنتيجة قرر «الزعيم»
تقليد «الدب الداشر» في معاقبة خصومه
نفسه في اليوم التالي ،وال أوالده شعروا بهيبة يعرفون أنها بدل
من ضائع .أما الحصيلة ،فهي بهدلة تجرف في طريقها رصيدًا من
الهدوء والحكمة .وضحيتها اإلضافية ،هذه املرة ،شعبة املعلومات في
قوى األمن ،التي بدت ،أول من أمس ،أشبه بميليشيا تعمل وفق أجندة
سياسية وحزبية ،وطريقة عملها تخيف الناس ،ويقوم عناصرها
بعملية أشبه بغزوة مشبوهة ،فيبادر األهالي الى رفع الصوت ثم
مقاومتها .مرة جديدة ،ستكون لهذا الخطأ الكبير جدًا انعكاساته
السلبية على أفضل وحدات قوى األمن الداخلي .يكفي أن قائد القوة،
العقيد خالد عليوان ،هاله عند وصوله الى الجاهلية مشهد الشباب
آت
املستعدين ملقاومتهم بالرصاص ،فكانت الخالصة عنده أنه ٍ
للمشاركة في مجزرة يخسر فيها بشرًا وقوة أكثر مما يحقق هدفًا
سياسيًا أو أمنيًا أو قضائيًا .يكفي أن يشكر الحريري وعثمان
وضباط قوى األمن الداخلي من تصرف بحكمة ،ومنع مذبحة كانت
ستجر البالد الى ما هو أكبر بكثير من  7آذار ،وعندها لن تنفع
العباءة الجنبالطية في تغطية الدماء.
ّ
لكن اللعبة األكثر خطورة هي تلك التي فكر فيها جنبالط .الرجل
الحائر في أموره منذ وقت طويل ،بدل أن يرتاح قليال ،ويعيد النظر في
أموره وأحوال بيته وأهله ،ويتفكر في مآالته السياسية ،قرر أن يسكن
داخل توتره الكبير ،وأن يواصل ارتكاب األخطاء تلو األخطاء .فال هو
ً
وجد حال يعالج فيه أزمة عجز نجله تيمور (وعدم رغبته) في إدارة
البيت السياسي .وال هو استفاد من تطور األمور في سوريا إلعادة
وصل ما انقطع مع املجموعات الدرزية اللبنانية والسورية التي ّ
حرض
على قتلها خالل السنوات املاضية ،وال هو قرأ نتائج االنتخابات
النيابية األخيرة ،حيث كانت الصدمة الكبيرة التي حاول أن يخفيها
بمعركة تحصيل املقاعد الوزارية الدرزية الثالثة.

الجاهلية تنجو من المجزرة
رضوان مرتضى
مقررًا أن ُي ِّ
لم يكن ّ
صعد الرئيس سعد
الـ ـح ــري ــري .ق ـبــل ص ـب ــاح يـ ــوم الـسـبــت
امل ــاض ــي ،كـ ــان ُي ـل ـمـ ِـلــم ش ــارع ــه .حتى
بعد انتشار الفيديو املـســيء للوزير
ّ
السابق وئام وهاب ،كانت االتصاالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة
ّ
تتجه صوب «ضبضبة» القضية عبر
ّ
ت ـســويــة تـقـضــي ب ـم ـثــول وه ـ ــاب أم ــام
القضاء اليوم .فما الذي دفع الحريري
ّ
إلى اتخاذ هذه الخطوة املجنونة؟ لم
يـكــن مخططًا أن ي ـكــون ن ـهــار السبت
ّ
ملتهبًا .من دون سابق إن ــذار ،اتصل

ال ـحــريــري بــاملــديــر ال ـعــام لـقــوى األمــن
الــداخ ـلــي ال ـل ــواء ع ـمــاد عـثـمــان طالبًا
ّ
ت ــوقـ ـي ــف وه ـ ـ ـ ـ ــاب ،وب ــالـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام
الـتـمـيـيــزي سـمـيــر ح ـمــود طــالـبــا منه
إص ــدار مــذكــرة إح ـضــار .أبـلــغ االثـنــان
رئـيــس ف ــرع املـعـلــومــات العقيد خالد
حـ ـم ــود بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـت ـن ـف ـي ــذ« :ع ـل ـيــك
ّ
توقيف وهاب اليوم» .استجاب األخير
وأرسل ّ
قوة أمنية قوامها  150عنصرًا
ّ
وضابطًا من الـقــوة الضاربة في فرع
املعلومات بإمرة العقيد خالد عليوان.
ّ
توجه ّ
أثناء ّ
القوة إلى الجاهلية ،اتصل
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـت ـن ـس ـيــق واالرت ـ ـبـ ــاط
ف ــي ح ــزب ال ـلــه وف ـيــق ص ـفــا بالعقيد

ّ
حمود مستفسرًا ،وأبلغه أن حزب الله
راض عــن هــذه الـخـطــوة .بعدها،
غير
ٍ
ّ
ّ
وحمله
اتصل صفا بالقاضي حمود
رسالة واضحة وحاسمة« :حزب الله
ّ
لن يرضى بما يحصل» .كذلك اتصل
ّ
صفا بعثمان ،فأبلغه األخير أن القرار
ُّ
ّ
اتـخــذ بتوقيف وه ــاب .كــان اال ِّتـصــال
عاصفًا ،إذ ّ
رد صفا بعنف محذرًا من
ّ
ّ
أن ذلك سيؤدي إلى حمام دم ،ال سيما
ّ
أن القوة األمنية كانت ضخمة .كتيبة
وضابطًا
عسكرية تضم  150عنصرًا ّ
مـ ّ
ـدجـ ـج ــن ب ــالـ ـس ــاح واملـ ـص ــفـ ـح ــات
ّ
لـتـبـلـيــغ م ــدع ــى عـلـيــه ب ــال ــذم وال ـق ــدح!
س ــاب ـق ــة لـ ــم ي ـش ـه ــده ــا الـ ـقـ ـض ــاء .ه ــذا

في االنتخابات األخيرة ،سجلت لوائح الشطب وجود  210496ناخبًا
من الطائفة الدرزية ،واقترع منهم  106096فقط .وأظهرت عمليات
الفرز أن  103376مقترعًا أعطوا صوتهم التفضيلي ملرشحني
بعينهم ،اكتفى  2720منهم بالتصويت خارج الصوت التفضيلي،
وذهبت أصواتهم إما الى لوائح أو صنفت في خانة امللغاة.
أما في نتائج التصويت السياسي ،فقد حصل املرشحون الدروز على
لوائح الحزب التقدمي االشتراكي ،في كل لبنان ،على  61294صوتًا
تفضيليًا ،وحصدوا بموجب قانون االنتخاب ستة مقاعد في الشوف
( )2وعاليه ( )1والبقاع الغربي ( )1واملنت الجنوبي ( )1وبيروت (،)1
بينما حصل املرشحون على اللوائح املنافسة لجنبالط على 42580
صوتًا تفضيليًا حصدوا بموجب قانون االنتخاب على مقعدين فقط.
ربما لم يقرأ كثيرون نتائج التصويت .أو هم تذكروا أن إدارة
ً
مختلفة للعملية االنتخابية في الشوف ،مثال ،كانت ستتيح فوز
املرشح وئام وهاب على شيخ املرشحني الجنبالطيني مروان حمادة.
لكن جنبالط ،قرأ ،كما بقية العارفني في أمور البالد ،أن خصوم
جنبالط ،الذين كانوا مبعثرين ألسباب مختلفة ،حصلوا على 41.2
في املئة من األصوات التفضيلية مقابل  59.8في املئة لجماعة
جنبالط .وهذا يعني ،ببساطة شديدة ،أن زمن سيطرة جنبالط على
الغالبية الساحقة من الصوت الدرزي انتهى الى غير رجعة ،وأن
تصويبًا لقانون االنتخاب سيمنحه  5مقاعد نيابية مقابل ثالثة
لخصومه.
لم يكتف جنبالط برفض نتيجة االنتخابات ،تمامًا كما يفعل الرئيس
سعد الحريري ،بل رفض فكرة التعامل مع األمر الواقع الجديد.
وعندما خاض معركة الحصول على املقاعد الوزارية الثالثة ،كان
يهدف الى محو نتائج االنتخابات .وهو يراهن ،كما في كل مرة ،على
أن خدمات الحكومة وبعض املعارك الطائفية والعصبيات املذهبية
ستعيد إليه ما خسره في االنتخابات .وهو عندما يفعل ذلك ،يكون
مصرًا على تجاهل األسباب العميقة وراء خسارته .وهي أسباب ال
تتعلق فقط بتموضعه السياسي الخاطئ محليًا وخارجيًا ،بل بكون
قيادته لهذه الفئة من اللبنانيني ،والنطق باسمها ،خالل العقود الثالثة
املاضية التالية لتوقف الحرب ،لم تأت ألهل عشيرته بما يجعلهم
في مصاف بقية اللبنانيني .وهو ،هنا ،صار يشعر بأن كل صوت
اعتراضي في قلب دائرته الجغرافية أو الطائفية إنما يشكل تهديدًا
وجوديًا له .ولذلك ،ظل يفكر بتوتر أوصله الى فكرته الجهنمية ،بدفع
الحريري وتحريضه على حماقة الجاهلية التي انتهت بنصف جريمة.
لكنها ّنبهت من هم في سبات الى أن جنبالط ّقرر أن يتخذ من محمد
بن سلمان نموذجًا يحتذى به في التعامل مع خصومه ومعارضيه...
صحيح أن طريقة وئام وهاب في التعليق على القضايا العامة تجذب
االعتراضات كما تجذب املؤيدين ،وصحيح أنه «يشطح» بعيدًا في
توصيف خصومه ّ ،لكنه لم يقدم على أعمال هوجاء تعكس فكرًا
إلغائيًا دمويًا ،بل دل تصرفه خالل الساعات الـ  36املاضية على
نضج من يحتوي أعلى درجات التوتر ،ويذهب نحو منع االستجابة
لفتنة ،كانت ستنحصر في بيت أنهكته الزعامات التقليدية الغارقة في
تحالفات محلية وإقليمية ودولية ،ال تنتج إال الويالت على أهلها...
هل يعرف الجنبالطيون أن زعيمهم ،وأنشط نوابهم ،يعملون منذ
شهرين ،ومن دون توقف ،فقط ،ألجل إخراج املقرصن خليل
الصحناوي من السجن ،استجابة فقط لنداء ملهم القومية اللبنانية
نبيل صحناوي ونجله أنطون!
لربما ،آن األوان ،أن يستحي أحدهم ،وأن ّ
يقر ،ملرة واحدة ،بأن لكل
حكاية نهاية .لكن تحويلها الى احتفال ربيعي أو إلى مأساة رهن بمن
يقترب من عمر التقاعد!

ِّ
تقرير الطبيب الشرعي :الرصاصة ُسلمت إلى «الجنائية»
ّ
الـتـحـ ّـرك دفــع إلــى االعـتـقــاد بــأن هناك
نية ّ
مبيتة لتفجير األمــور ،إذ إن هذا
ّ
الكم من السالح والعناصر األمنيني ال
يعني سوى أمر واحد :معركة مرتقبة
ّ
إن رفض وهاب تسليم نفسه.
وصلت الـقــوة األمنية إلــى الجاهلية.
بقيت آلياتها بعيدة نسبيًا عن منزل
وهـ ـ ــاب الـ ـ ــذي ت ــوج ـه ــت إلـ ـي ــه س ـي ــارة
وحيدة ،على متنها قائد القوة العقيد
ع ـل ـيــوان وســائــق ورج ــل أم ــن .القــاهــم
عند املــدخــل مختار الجاهلية أجــود
ّ ّ
بو ذياب الذي أبلغ عليوان بأن وهاب
ّ
ّ
ات ـص ــل ب ــه لـتـســلــم الـتـبـلـيــغ ،مضيفًا:
«الوزير ليس هنا ،وهو سيقصد مقر

ف ــرع امل ـع ـلــومــات اإلث ـن ــن (الـ ـي ــوم) مع
محاميه» .في تلك األثناء ،بدأ إطالق
غزيرًا جدًا ،إال أن أكثره كان
النار .كان ُ
ف ــي الـ ـه ـ ّـواء .أص ـي ــب مـحـمــد ب ــو ذي ــاب
الذي توفي متأثرًا بجراحه الحقًا.
الـ ــوضـ ــع امل ـ ـيـ ــدانـ ــي كـ ـ ــان عـ ـل ــى ح ــاف ــة
انـفـجــار يمكن أن ي ــؤدي إل ــى مـجــزرة.
االتصاالت األمنية والسياسية أكدت
أن وهــاب ليس في منزله ،وأن تفادي
األســوأ يوجب سحب القوة الداهمة،
وه ــو م ــا ت ـ ّـم س ــري ـع ــا .أخـ ــرج عـلـيــوان
رجاله من البلدة ،وقصد مع املختار
مخفرًا للدرك لتثبيت إفادته.
انـ ـتـ ـه ــت املـ ـف ــاعـ ـي ــل األم ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـق ــرار

ال ـس ـيــاس ــي ال ـ ــذي ام ـت ـث ــل ل ــه ال ـق ـضــاء
واألمن الداخلي .وعلى سيرة القضاء،
ّ
فــإن محامني كثرًا يــؤكــدون أن مذكرة
اإلحـ ـض ــار ال ـت ــي ط ـلــب امل ــدع ــي ال ـعــام
ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـق ــاض ــي تـنـفـيــذهــا بحق
وه ــاب مـخــالـفــة لـلـقــانــون .فــاسـتــدعــاء
ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق م ـب ـنــي ع ـلــى إخ ـبــار
ّ
تقدم به محامون ،ومــذكــرة اإلحضار
ال ت ـصــدر ف ــي حـ ــاالت مـمــاثـلــة إال عن
قاضي تحقيق.
ال ـج ـن ــون ال ـ ــذي س ـبــق ال ي ـب ــدو حــدثــا
طـ ــارئـ ــا .بـ ـي ــان ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
ال ـ ــذي روى م ـ ّـا ج ـ ــرى ،ت ـضـ ّـمــن جملة
اعتراضية تلخص عقل من اتخذ قرار

إرسـ ــال ق ــوة عـسـكــريــة لتنفيذ مــذكــرة
إحـضــار بحق سياسي قــال محامون
إن كــامــه يمثل جــرمــا جــزائـيــا .فبيان
امل ــؤس ـس ــة ال ــرس ـم ـي ــة قـ ــال إنـ ــه «ب ـن ـ ً
ـاء
عليه وبــالـتــاريــخ ذات ــه ،تــوجـهــت قــوة
من شعبة املعلومات الى مكان إقامة
وهــاب في بلدة الجاهلية ـ ـ الــذي كان
وهـ ــاب نـفـســه ق ــد صـ ـ ّـرح م ـ ــرارًا بــأنـهــا
عـصـ ّـيــة عـلــى ال ـكــون بــأكـمـلــه ـ ـ ـ ـ بهدف
ّ
إح ـض ــاره» .ك ــأن مــديــريــة ق ــوى األم ــن،
أو من أوعز إليها بكتابة هذا البيان،
تريد أن تقول للرأي العام ،بال خجل،
إن هدفها هو كسر كلمة وئام وهاب ال
تنفيذ قرار قضائي!

كشف تقرير الطبيب الشرعي حسني شحرور الذي
كشف على جثمان محمد بــوذيــاب فــي مستشفى
بناء على تكليف ّ
الرسول األعظمً ،
مفوض الحكومة
لــدى املحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
ّأن العيار الناري الذي ّ
تسبب في وفاة مرافق الوزير
السابق وئــام ّ
وه ــاب ،دخــل مــن يسار الـصــدر (ومــن
مسافة غير قريبة لغياب الوشم البارودي) واستقرّ
في الخاصرة اليمنى.
ّ
وأن الوفاة حصلت في تمام الساعة الحادية عشرة
ً
مساء نتيجة النزيف الدموي الغزير .وذكر الطبيب
ّ
الشرعي أن الرمي حصل بشكل مائل من اليسار

ّ
شحرور في تقريره أنه استخرج
إلى اليمني .وذكر
ّ
م ـق ــذوف الــرصــاصــة وســل ـمــه إل ــى األدلـ ــة الـجـنــائـيــة،
مــا ي ــدل عـلــى ّأن الــرصــاصــة غـيــر مـتـفـ ّـجــرة لــوجــود
املقذوف .وعلمت «األخبار» ّأن الرصاصة التي قتلت
ب ــوذي ــاب م ــن ع ـيــار  5.56م ـلــم ،أي إن ـهــا أطـلـقــت من
بندقية أم  ،16أو أم  4أو سيغ .وفيما يعتبر أنصار
وهاب أن عيار الطلقة دليل على أنها صدرت من قوة
ُ
فــرع املعلومات ،ألن البنادق املشار إليها تستخدم
مــن قـبـلــه ،ج ــرى تـ ــداول ع ــدد مــن ال ـصــور ل ـعــدد من
مرافقي الوزير السابق يحمل أحدهم بندقية أم ،4
ّ
لرد التهمة عن «املعلومات».
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