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فضيحة الفساد القضائي

مجلس الوزراء في «إجازة مرضية»؟
تتضارب المعلومات بشأن مصير
مجلس الوزراء .التوتر اإلعالمي بين
رئيس الحكومة ووزير الخارجية يراه
كثيرون سببًا لعدم انعقاد مجلس
الوزراء هذا األسبوع ،بذريعة «اإلجازة
المرضية» لألول ،فيما يجزم وزراء
ّ
مطلعون بـأن التهدئة عائدة في
األيام المقبلة
بـ ـع ــد ت ـس ـع ــة أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن االنـ ـتـ ـظ ــار
ُول ـ ــدت ال ـح ـكــومــة وكــأن ـهــا ف ــي حــالــة
«م ـ ـ ــوت سـ ـ ــريـ ـ ــري» .أمـ ـ ــا اإلنـ ـ ـج ـ ــازات
واإلصــاحــات التي وعــد بها البيان
ال ــوزاري ،فبدورها ّ
تجمدت من دون
أي ت ـ ـحـ ـ ّـرك .ل ــم ت ـص ـمــد ال ـت ـفــاه ـمــات
التي أدت إلــى تأليف الحكومة أكثر
مــن ثــاث جـلـســات ،بعدما استشعر
الجميع هشاشة التوافق في الجلسة
األولــى .يومها فتح ملف زيــارة عدد
مــن الـ ــوزراء إل ــى ســوريــا ،وك ــان الــرد
حاسمًا من رئيس الجمهورية ،الذي
ضــرب بكفه على الـطــاولــة ،معلنًا أن
األمر له في ما يتعلق بقضية العالقة
مع سوريا ،وعطفًا عليها في قضية
النازحني.
ت ـلــك ك ــان ــت اإلش ـ ـ ــارة األولـ ـ ــى إلـ ــى أن
حكومة إلــى العمل لــن تعمل ،ألنها
تـ ـحـ ـم ــل ف ـ ــي ط ـ ّـي ــاتـ ـه ــا ك ـ ــل ع ـن ــاص ــر
التفجير .انتظر اللبنانيون جلسات
دس ـ ـمـ ــة ،تـ ـب ــدأ ب ـم ـعــال ـجــة األوض ـ ـ ــاع
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االقتصادية املتأزمة ،إال أن االنتظار
طـ ّــال ،وبـ ــدل مـعــالـجــة أزم ـ ــات الـبـلــد،
فضل ال ــوزراء ،على سبيل التسوية،
ال ـ ـبـ ــدء ب ـم ـعــال ـجــة املـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـتــي
ارتكبت في فترة تصريف األعمال.
زي ــارة الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل لبيت
الـ ــوسـ ــط ،ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي،
ّ
ثبتت ما كان قد ظهر من إشارات .ما
يخرج باسيل من بيت الوسط،
كاد ُ
ح ـتـ ّـى ف ـت ـحــت ال ـن ــار ع ـلــى الـتـســويــة
الهشة .لم تكن خطة الكهرباء التي
عرضها باسيل هــي نقطة الخالف
الوحيدة .األســاس ،بحسب مصادر
مـ ـت ــابـ ـع ــة ،كـ ـ ــان مـ ـل ــف ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات.
ل ـب ــاس ـي ــل قـ ـ ــرار ب ــاالسـ ـتـ ـح ــواذ عـلــى
أك ـث ــر م ــن  90ف ــي امل ـئ ــة م ــن الـحـصــة
املسيحية .وهــو مــا لــم يــوافــق عليه
الـحــريــري .كــذلــك ،بــدا تسريب خطة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن قـ ـب ــل م ـ ـصـ ــادر بـيــت
الـ ـ ــوسـ ـ ــط ،قـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ــإجـ ـه ــاضـ ـه ــا فــي
مهدها.
لكن هــل يستأهل هــذا الـخــاف فتح
م ـلــف ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة م ــن قبل
املستقبل؟ ذلك أمر يحمل في طياته
إشـ ـ ــارة إلـ ــى خ ــاف ــات أك ـب ــر م ــن تلك
املتعلقة بعمل مجلس الــوزراء ،التي
يـمـكــن أن ي ـصــل ال ـط ــرف ــان فـيـهــا إلــى
نـقـطــة ال ـت ـق ــاء ،ع ـلــى م ــا ت ــدل تـجــربــة
العالقة بينهما.
وصلت الرسالة إلى باسيل ،وبادلها
بأقوى منها ،واضعًا مؤتمر بروكسل
بمكانة املؤامرة على لبنان .وهو ما
طــال بسهامه الـحــريــري الــذي تــرأس
الوفد اللبناني ،علمًا بأن باسيل عاد
وأك ـ ــد ،ف ــي املــؤت ـمــر ال ـس ـنــوي للتيار

الوطني الحر ،أن «أهــداف التيار في
السنة املقبلة هي النازحون والفساد
واالقتصاد ،وإذا كان هناك من يراهن
على أن من املمكن أن نتخلى ونساوم
عـلــى الـبـلــد وامل ـب ــادئ مــن أج ــل شــيء
آخر ،فيكون ال يفهمنا ،ألنني أنا أول
مــن قـلــت إن الـبـلــد أكـبــر مــن الرئيس
والرئيس بخدمة البلد وليس البلد
بخدمة الرئيس».
األكـيــد أن «التقرير الطبي» املفتوح
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــدم ـ ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،ي ـص ـ ّـع ــب
األمــور ويجعل حتى انعقاد مجلس

الــوزراء في دائــرة املجهول ،ال بل إنه
يعلن ب ــدء مـعــركــة فعلية بــن قطبي
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ـ ـ ـ ال ـح ـكــوم ـيــة،
ال يـمـكــن ع ــزل زي ـ ــارة ال ـح ــري ــري إلــى
الــريــاض عـنـهــا ،بــل يـقــع فــي صلبها
ما سمعه الحريري من كالم سياسي
متشدد فــي االجتماع الــذي عقد في
السعودية مع ولي العهد محمد بن
سلمان األسبوع الفائت.
في املقابل ،تؤكد مصادر وزاريــة أن
الـتـســويــة ل ــم تـسـقــط ،وأن الـحــريــري
وب ــاسـ ـي ــل لـ ــن ي ـخ ـت ـل ـفــا فـ ــي ال ـع ـم ــق.

«الشيوعي» :لمواجهة زيارة بومبيو
استنكر الحزب الشيوعي اللبناني زيــارة وزير الخارجية األميركية مايك
بومبيو للبنان ،محذرًا من «أهدافها وانعكاساتها الخطيرة على لبنان».
ودعا ،في بيان ،إلى النزول إلى الشارع بالتزامن مع حصولها.
ّ
تصب في اتجاه ممارسة املزيد من التهديدات العدوانية،
واعتبر أن «الزيارة
تحت عناوين شتى ،من ضمنها :ترسيم الحدود النفطية ملصلحة الكيان
وصوال إلى
الصهيوني ،والتحريض على خيار املقاومة وحصارها (،)...
ً
توطني الالجئني الفلسطينيني».
ولفت «الشيوعي» إلــى أن «مــا يجري في لبنان يترافق مع ما يجري في
املنطقة والعالم ،من هجمة شاملة تقوم بها اإلدارة األميركية ،من مؤتمر
وارسو إلى صفقة القرن ونزع صفة االحتالل عن الضفة الغربية والجوالن،
ـوال إلــى النزوع نحو تقسيم سوريا وفدرلة العراق ومواصلة الحرب
وصـ ً
على اليمن ومحاصرة إيــران ،والتي تتزامن كلها مع التدخل األرعــن ضد
فنزويال وكوبا ونيكاراغوا ،ومع العقوبات والتهديدات ضد روسيا والصني
في إطار هجمتها الشاملة لتأبيد سيطرتها».
(األخبار)

فهما متفقان على غالبية العناوين،
وأن االيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة سـتـشـهــد ع ــودة
إلــى التهدئة .وبحسب املـصــادر ،من
املـحـتـمــل أن تـتــم ال ـي ــوم ال ــدع ــوة إلــى
انـعـقــاد جـلـســة ملـجـلــس ال ـ ــورزاء هــذا
األس ـب ــوع ،الف ـتــة إل ــى أن التعيينات
اإلداريـ ــة لــن تفتح بــابــا للخالف بني
رئـيــس الحكومة ووزي ــر الخارجية،
ألنهما اتفقا على عناوينها العريضة
في اللقاءات الباريسية التي فتحت
بـ ـ ـ ــاب تـ ــأل ـ ـيـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة .وت ـ ـجـ ــزم
املصادر بأن حصة القوى السياسية
من غير القوى الكبرى في طوائفها
(تيار املستقبل ،التيار الوطني الحر،
الحزب التقدمي االشتراكي) ستكون
صغيرة للغاية :مركز وحيد للنائب
ط ــال أرسـ ـ ــان ،وآخـ ــر ل ـت ـيــار املـ ــردة،
ومثله للقوات اللبنانية ،ومثله للقاء
التشاوري .أما املراكز التي يشغلها
موظفون شيعة ،فستذهب جميعها
لـلــذيــن يـخـتــارهــم ثـنــائــي حــركــة أمــل
وحــزب الله .وربما تكون العقدة في
بعض املراكز التي يشغلها موظفون
مسيحيون في وزارات «تابعة» لتيار
ً
املستقبل ،كــالــداخـلـيــة م ـثــا .وتـقــول
امل ـصــادر إن دليلها على أن العالقة
بــن الحريري وباسيل ستعود إلى
ســابــق عـهــدهــا ه ــو خـفــض مستوى
التراشق اإلعالمي بني الطرفني ّ
عما
كــان عليه يومي الخميس والجمعة
ً
املاضيني ،فضال عــن تعميم باسيل
على نواب التيار ووزرائه ومسؤوليه
بعدم استهداف تيار املستقبل في أي
هجوم سياسي أو إعالمي.
(األخبار)

ّ
قضاة إلى التفتيش وآخرون يدعون قرصنة حساباتهم
رضوان مرتضى
ه ـلـ ُـع بـعــض ال ـق ـضــاة ال ُي ـعــادلــه هـلـ ٌـع.
ي ـت ـح ـ ّـســس هـ ـ ــؤالء م ـق ــاع ــده ــم خـشـيــة
ـار أو ف ـضــح دل ـي ــل قد
اعـ ـت ــراف س ـم ـسـ ٍ
ٌ
ُيطيحهمُ .يقابله تفاؤل غير مسبوق
يـعـيـشــه ق ـضــاة آخـ ـ ــرون .يـسـتـبـشــرون
خيرًا بفرملة الفساد ولو مؤقتًا ،آملني
ُ
أن تستكمل حملة مكافحته لتنقية
ّالجسم القضائي مــن الفاسدين .غير
أنـ ـه ــم ي ـت ـخ ـ ّـوف ــون م ــن وق ـ ــف الـحـمـلــة
ـراك قضائي مناهض
جـ ّـراء انطالق حـ ٍ
للتحقيق الذي ُيجريه فرع املعلومات.
ج ــدي ــد الـتـحـقـيـقــات اس ـت ــدع ــاء قـضــاة
إل ـ ـ ــى ال ـت ـف ـت ـي ــش الـ ـقـ ـض ــائ ــي وادعـ ـ ـ ــاء
آخ ــري ــن أن ح ـســابــات ـهــم االل ـك ـتــرون ـيــة
تـ ـع ــرض ــت لـ ـلـ ـق ــرصـ ـن ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ان ـق ـس ـ ٌ
ـام ح ـي ــال طــري ـقــة ت ـعــامــل نـقــابــة
امل ـحــامــن م ــع الـتـحـقـيـقــات .وف ــي هــذا
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي ال ـقــاضــي بــركــان
القضاة الذي ورد اسمه في
سعد أحد ُ
قضية تــزويــر ّ أث ـيــرت مــؤخ ـرًا .وذكــرت
ُ
املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن ـ ــه اس ــتـ ـم ــع إل ـ ــى إف ـ ــادة
ال ـق ــاض ــي ع ـلــى خـلـفـيــة إخ ـ ــاء سـبـ ّيــل
مـ ّـت ـهــم ب ـت ـجــارة امل ـ ـخـ ــدرات ،فـ ـ ّ
ـرد بــأنــه
استند إلى التقارير الطبية للموافقة
ّ
على إخــاء سبيل املــتـهــم .كذلك جرى
ّ
ال ـت ـط ـ ّـرق إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ ال ـق ــاض ــي ،وهــو
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة االت ـه ــام ـي ــة ف ــي جـبــل
لـبـنــان ،ال ـق ــرار مـنـفــردًا بــاملــوافـقــة على
إخ ــاء السبيل مــن دون املستشارين،

ّ
فـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـق ــاض ــي بـ ـ ــأن ال ـه ـي ـئ ــة تـنـتــدبــه
ّ
للتحقيق ،مشيرًا إلى أن هذه الصيغة
معمول بها في بعبدا بخالف عدلية
ب ـي ــروت ح ـيــث ُي ـن ــاط الـ ـق ــرار بالهيئة
االت ـهــام ـيــة ول ـيــس بــرئـيـسـهــا مـنـفــردًا.
ّ
وتـ ـ ــرددت م ـع ـلــومــات ع ــن أن قــاضـيــن
ُ
آخ ــري ــن اســتــدع ـيــا إل ــى الـتـفـتـيــش .في
ّ
موازاة ذلك ،علمت «األخبار» أن اثنني
من القضاة اشتكيا من أن حساباتهما
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـقــرص ـنــة.
ويـلـ ّـمــح أحــدهـمــا إل ــى احـتـمــال وقــوف
جهاز أمني خلف هذه العملية.
ّ
أما في ما يتعلق بمستجدات التحقيق
ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة «ال ـ ـف ـ ـس ـ ــاد الـ ـقـ ـض ــائ ــي»
وأب ـطــال ـهــا م ــن «س ـم ــاس ــرة ال ـعــدل ـيــة»،
ّ
فعلمت «األخ ـب ــار» أن أس ـمــاء عـشــرات
املحامني وردت فــي إف ــادات املوقوفني
خ ــال ّالـتـحـقـيــق بـحـيــث ج ــرى ذكــرهــم
عـلــى أن ـهــم كــانــوا سـمــاســرة ُيـ َـيـ ّـســرون
أم ــور املــوقــوفــن ،مــن دون أن يـكــونــوا
وكـ ـ ــاء هـ ـ ــم ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة .كـ ــذلـ ــك ب ــات
ُي ـت ــداول بــأسـمــاء ع ــدد مــن الـسـمــاســرة
الذين ذاع صيتهم في عالم الوساطات
والـخــدمــات القضائية واألمـنـيــة ،علمًا
ّ
ب ـ ــأن ب ــن ه ـ ــؤالء م ـس ـت ـشــاريــن ل ـ ــوزراء
وشخصيات رفيعة املستوى.
وفيما كان ينتظر الجميع من القضاء
مــواكـبــة التحقيق ،تـتـحـ ّـدث معلومات
ع ــن حـ ـ ــراك يـ ـق ــوم ب ــه اثـ ـن ــان م ــن ك ـبــار
الـقـضــاة يـعــربــان فـيــه عــن استيائهما
م ــن ق ـيــام ج ـهــاز أم ـنــي مـحـســوب على
ط ـ ـ ــرف سـ ـي ــاس ــي (ف ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات)

ب ــإج ــراء تـحـقـيـقــات ت ــرد فـيـهــا أس ـمــاء
ـف .ويتناقل
قـضــاة مــن جميع ال ـطــوائـ ّ
ق ـضــاة ع ــن أحــده ـمــا قــولــه إنـ ــه «لـيــس
في عهدي سيتم السماح لجهاز أمني
بــاجـتـيــاح ال ـعــدل ـيــة» .ي ـتــرافــق ذل ــك مع
حملة سياسية تسعى إلــى التشكيك
فــي التحقيق القائم ،رغــم أن املطلعني
ّ
يتحدثون ّ
عما يسمونه
على التحقيق
«أدل ـ ـ ــة دام ـ ـغـ ــة» ،وخ ــاص ــة تـسـجـيــات
صــوتـيــة وم ـح ــادث ــات مــرفـقــة م ــع ملف
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ت ـث ـبــت وج ـ ــود ش ـب ـك ّــة مــن
السماسرة ودافعي الرشى ومتلقينها
في العدلية.
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـق ــائ ــم ح ـيــال
ق ــرار نـقــابــة املـحــامــن ع ــدم مـنــح اإلذن
بمالحقة املحامية م .ع ،.أكدت مصادر
في مجلس نقابة املحامني لـ«األخبار»
ّ
ّ
أن حـجــب اإلذن فــي الـقـضـيــة املتعلقة
باملتهم بتهريب املخدرات مهدي م .جاء
لكون املخالفة املزعومة أتــت بمعرض
ّ
مـمــارســة املـحــامـيــة للمهنة ،علمًا بــأن
تجاوز ّ لألصول لم يثبت .وأضافت
أي
ٍ
املصادر أنــه إذا ما ثبت حصول خرق
ّ
للقانون أو وقــوع أي عمل شائن ،فإن
ُ
النقابة ستعطي اإلذن .وإزاء ما يتردد
عن أن نقابة املحامني تقف حجر عثرة
في وجه حملة مكافحة الفساد تماشيًا
ّ
مع القضاة ،ردت املصادر بأن النقابة
متعاونة مع القضاء ملكافحة الفساد،
ّ
كــاشـفــة أن مـجـلــس الـنـقــابــة ل ــن ُيعيق
ّ
ُ
الـتـحـقـيـقــات ،بــل ســيـعــجــل فــي إص ــدار
القرارات.

)هيثم الموسوي(

تقرير

جنبالط «يعتذر» عن حرب الجبل :المزيد من االنفتاح على العونيين
رلى إبراهيم
في عام  ،2000رعى البطريرك مار نصر
ال ـلــه ب ـطــرس صـفـيــر مـصــالـحــة الجبل
م ــع رئ ـي ــس ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ولـيــد
ّ
جـنـبــاط .شــكــل ه ــذا ال ـحــدث منعطفًا
مهمًا فــي تــاريــخ ال ـحــروب اللبنانية،
لكنه بقي منتقصًا لعدم اقترانه بغسل
قلوب حقيقي ينتهي باعتراف املخطئ
بخطئه واالع ـتــذار عنه .وبالتالي ،لم
ت ـخــرج صـ ــورة امل ـصــاف ـحــة م ــن االط ــار
الجميل ،خصوصًا أن هـنــاك مــن كان
ينتظر التئام الجرح الذي ّ
تسببت به
تبرد القلوب حقًا
هذه الحرب .لذلك لم ّ
مذاك ،وبقي البعض يعض على جرحه
بــان ـت ـظــار ت ـط ــور مـ ــا .ل ـكــن يـ ــوم أم ــس،
ّ
مستجد يمكن ،ربما ،التأسيس
حصل
عليه كمنعطف حقيقي في مجرى ما
بعد حــرب الجبل وانعكاساتها على
أهالي عاليه والشوف ،بعد أن وضعت
اللمسات األخيرة بني وزير املهجرين
غ ـ ـ ـسـ ـ ــان ع ـ ـطـ ــال ـ ـلـ ــه وج ـ ـن ـ ـب ـ ــاط ع ـل ــى
تحضيرات الـقــداس الــذي سيقام يوم
الـسـبــت امل ـق ـبــل ،أي بـعــد أس ـب ــوع على
ذك ــرى اغـتـيــال كـمــال جـنـبــاط .طبعًا،
قـ ــداس تـخـلـيــد ذكـ ــرى ش ـه ــداء الـجـبــل
لن يكون عاديًا كما يحصل خــال كل
عام بعد املصالحة ،بل ستتخلله كلمة
لجنبالط ُينتظر أن ّ
يعبر فيها للمرة
األولى عن أسفه لهذه الحرب ،ويعتذر
بـكــام واض ــح عــن «الـخـطــأ التاريخي
الـ ــذي ح ـصــل ،وال ـ ــذي ل ــم ي ـكــن مــوافـقــا
عـلـيــه وح ـ ــاول وق ـف ــه بـشـتــى ال ـط ــرق»،
على ما تقول املصادر .فالقداس يأتي
تحت عنوان «التوبة واملـغـفــرة» ،تليه
كـلـمــة لــزعـيــم امل ـخ ـتــارة واخـ ــرى ملمثل
رئيس الجمهورية ميشال عون ،وزير
الخارجية جبران باسيل.
يريد جنبالط «خلق صدمة إيجابية»
ل ــدى ال ـنــاس عـبــر ط ـ ّـي صفحة الـحــرب

ملـ ــرة أخـ ـي ــرة ،ف ــي م ـ ـ ــوازاة إقـ ـف ــال ملف
امل ـه ـج ــري ــن .وإجـ ـ ـ ــراء زعـ ـي ــم امل ـخ ـت ــارة
«مــراج ـعــة ون ـق ـدًا ذات ـي ــا وم ـصــارحــة»،
كـمــا ق ــال ف ــي ال ـت ـغــريــدة ال ـتــي نـشــرهــا
على موقع تويتر يوم أمس ،بعد مرور
ً
 42عامًا على الحادثة ،سيخلق جدال
ح ـ ــول حـ ـ ــروب ك ـث ـي ــرة ح ـص ـلــت تـحــت
ألف عنوان وعنوان ،وكانت نتيجتها
ُ
مشابهة ملا حصل في الجبل ،ثم تركت
من دون مصالحة أو اعتذار .لكن مما
ال شـ ـ ّـك ف ـي ــه أن جـ ــدال آخـ ــر سـيـفــرض
نـفـســه ح ــول مــوقــف االش ـتــراك ـيــن من
كلمة جنبالط يوم السبت املقبلّ ،
ورد
فعلهم ح ـيــال مـســألــة االعـ ـت ــذار ،األمــر
الــذي استبقه جنبالط بما أورده في
تلك التغريدة« :أهــم شــيء فــي الحياة
النظرة الــى االمــام أيــا كانت الصعاب،
وط ـ ّـي صـفـحــات املــاضــي امل ــؤمل ــة .بــاد
متعددة عرفت حروبًا أهلية والطريق
األوحــد في الخروج من رواسبها هو
في املراجعة والنقد الذاتي واملصارحة.
لقد كانت حرب دول على أرضنا ،وكنا
أدوات .معًا وفوق كل اعتبار ستبنون
لبنان والتضحية من أجله واجب».
هـ ـ ــل س ـي ـق ـب ــل االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي ـ ــون «ن ـق ــد
جـ ـنـ ـب ــاط الـ ـ ــذاتـ ـ ــي» واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاره ـ ـ ـ إن
ح ـصــل ـ ـ ـ ب ـص ــدر رح ـ ــب؟ ألـ ــن يـعـتـبــره
ً
البعض تنازال أو إحراجًا؟ «نحن في
األس ــاس طوينا صفحة الـحــرب وأي
خ ـطــوة تـصــب فــي ه ــذا االطـ ــار تالقي
اس ـت ـح ـس ــان ــا ل ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ،ي ـقــول
مفوض االعالم في الحزب االشتراكي
رام ــي الـ ّ
ـريــس ل ــ«األخ ـب ــار» .ويضيف:
«خـ ـ ـط ـ ــاب املـ ـص ــالـ ـح ــة ه ـ ــو خ ـط ــاب ـن ــا
األس ــاس ــي ،ونــرفــض كــل مــا يناقضه،
ألنـنــا حــريـصــون على تكريس السلم
األهلي بمعزل عن تباينات يمكن أن
تطرأ في املواقف السياسية اليومية
وب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــاذب ــات» .ل ـك ــن ألـيـســت
املـ ـص ــالـ ـح ــة شـ ـيـ ـئ ــا واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذار زع ـي ــم

ال ـحــزب االش ـتــراكــي عــن ال ـحــرب شــيء
آخ ــر؟ «ال ـحــرب ح ــرب ،ولــو لــم يكن كل
ط ــرف لــديــه إي ـمــان بقضية معينة ملا
وقعت أي حرب .من املفيد التطلع إلى
املستقبل عــوضــا عــن نـبــش صفحات
املــاضـيــة .فــالـحــرب الـتــي وقـعــت كانت
خ ـ ـسـ ــارة ل ـل ـج ـم ـيــع ونـ ـشـ ـب ــت بـسـبــب
ظــروف إقليمية ودولية معينة .لذلك
آن األوان ّ
لطيها والـتـطـلــع قـ ُـدمــا .أمــا
املصالحة ،فنعتبرها أهــم االنـجــازات
بعد الـطــائــف ،وأي خـطــوة تـصـ ّـب في
ه ــذا االت ـج ــاه مـ ّ
ـرحــب ب ـهــا .جمهورنا
يساندنا في هذا املوضوع ،والدليل أن
الكل ينزعج عند صدور أي كالم يمس

الريس« :طوينا صفحة
تصبّ
الحرب وأي خطوة
في هذا اإلطار تالقي
استحسانًا لدينا»

باملصالحة أو يقلل من أهميتها».
ع ـ ـ ّـراب امل ـ ـبـ ــادرة ،ه ــو وزيـ ــر املـهـجــريــن
غسان عطالله الــذي طرح الفكرة على
ج ـن ـبــاط ف ــي اج ـت ـمــاع جـمـعـهـمــا منذ
نـحــو شـهــر .الــوزيــر ال ــذي ينتمي الــى
ُ
ب ـل ــدة ه ـ ّـج ــر ك ــل أب ـنــائ ـهــا ف ــي ال ـح ــرب،
يـ ـض ــع ح ــالـ ـي ــا هـ ــدفـ ــا ل ـ ــه ه ـ ــو إقـ ـف ــال
مـ ـل ــف املـ ـهـ ـج ــري ــن .وم ـ ـبـ ــادرتـ ــه ت ـج ــاه
جـنـبــاط تـتــم بــالـتـنـسـيــق ب ــن رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
وال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي بـغـيــاب ال ـقــوات
والكتائب .ويستحيل فصل ما يجري
عــن الـتـقــارب بــن الـتـيــار واالشـتــراكــي
الــذي بدأ قبيل تشكيل الحكومة غداة
وضع جنبالط الوزير الــدرزي الثالث
بتصرف رئيس الجمهورية ال رئيس
الحكومة ،فيما يذهب اليوم البيك الى
تحصني الـجـبــل ضــد أي مـشـكـلــة ،كي
يزيل العصي مــن طريق ابنه تيمور.
فـفـعـلـيــا ،الـتــوتــر ال ــذي يـصـيــب الجبل
حاليًا ليس بني الجنبالطيني والقوات
وال الكتائب ،بل هو عوني ـ ـ اشتراكي.
لــذلــك سـحـ ُـب فتيل ال ـشــارع عــن طريق
«االع ـ ـتـ ــراف واالع ـ ـت ـ ــذار» ،ي ـه ــدف إلــى
ت ـقــويــة أع ـم ــدة ال ــزع ــام ــة الـجـنـبــاطـيــة
ف ــي ل ـح ـظــة ض ـع ــف س ـي ــاس ــي تـعـيـشــه
)مروان طحطح(

امل ـخ ـت ــارة ،وأمـ ــر واقـ ــع فــرض ـتــه ع ــودة
الـتـيــار سياسيًا الــى الـشــوف وعاليه.
للمفارقة هنا ،كاد القداس يلغى يوم
أول من أمس بعد إصرار جنبالط على
إضــافــة اسمه فــي بطاقة الــدعــوة التي
ّ
أعدتها وزارة املهجرين ،ورفض التيار
هــذه االضافة التي ترجمت على أنها
«عــرقـلــة» وت ـجــاوز لـلـبــروتــوكــول الــذي
يـنــص عـلــى ع ــدم إيـ ــراد أي اس ــم تحت
اس ــم رئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ــذي يرعى
هــذا الـقــداس .لكن اتـصــاالت يــوم أمس
أدت الى تسوية قضت بإضافة جملة
في أسفل البطاقة تذكر إلقاء جنبالط
كلمة بعد القداس.
ً
النقاش في التفاصيل لم يكن سهال،
تشير مصادر مواكبة لها ،بل أخذ كل
تـفـصـيــل مــا ال يـقــل عــن  5أي ــام لبلوغ
نهايته السعيدة .أول هذه التفاصيل
تـ ـمـ ـث ــل ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــداس «الـ ـت ــوب ــة
وامل ـغ ـفــرة» ،لتنتقل بـعــدهــا ال ــى مكان
إقــام ـتــه ال ــذي حـ ـ ّـدده عـطــالـلــه ف ــي ديــر
سـيــدة التلة فــي ديــر القمر ملــا تحمله
لم
املنطقة من رمزية .فأهل دير القمر ً
يـتـهـ ّـجــروا فــي ال ـحــرب ،وشكلت ملجأ
للمسيحيني املهجرين مــن مناطقهم.
الـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ال ـ ـثـ ــالـ ــث ت ـ ـم ـ ـحـ ــور حـ ــول
حضور رئيس الجمهورية شخصيًا
والـبـطــريــرك بـشــارة الــراعــي ،إذ اعتذر
األخـ ـي ــران ع ــن ع ــدم امل ـش ــارك ــة .الــراعــي
كونه زار الشوف أكثر من مرة للغرض
نـ ـفـ ـس ــه ،ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ألن ــه
ي ـصــدف أن ــه يـســافــر ال ــى مــوسـكــو في
اليوم التالي ،فتم االتفاق على تمثيله
من قبل وزير الخارجية حبران باسيل.
أما املشكلة الرابعة ،فكانت بمعارضة
حضور النائب طــال أرس ــان قبل أن
يقبل االشـتــراكــي بــاألمــر ،ال سيما أنه
ال يمكن فتح صفحة جديدة مسيحية
درزيـ ـ ــة وخ ـل ــق مـشـكـلــة ف ــي م ــوازات ـه ــا
درزية درزية.

