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سياسة

سياسة

ِّ
ساترفيلد مهددًا:
قضية اليوم

مقالة

ّ
واجهوا حزب الله ...ولو اهتز االستقرار!
ِ

أداء الواليات المتحدة األميركية حول العالم ال يحمل سوى فائض من العدوانية ،إما بذريعة المصالح التجارية ،أو لتغطية
ً
مستثنى من هذا
االنكفاء ،وفي غالبية األحيان لمنع استقرار الدول التي ترفض االنصياع لواشنطن .يبدو أن لبنان ليس
األداء ،وفق ما ّ
عبرت عنه زيارة ديفيد ساترفيلد
َ
أت ــت ال ــزي ــارة املـفــاجـئــة الـتــي ق ــام بها
مـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ديـ ـفـ ـي ــد
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد لـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروت ،ف ـ ــي س ـي ــاق
الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد ل ـ ـجـ ــولـ ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــه ،وزيـ ـ ــر
ّ
سيمر
الخارجية مايك بومبيو الذي
ب ـب ـيــروت ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وعـكـســت
هذه الزيارة إصرارًا أميركيًا على عدم
تحييد لبنان عن الحرب األميركية -
اإلسرائيلية  -السعودية على محور
املقاومة .هــذا ما ظهر في املحادثات
التي أجراها املوفد األميركي والتي
استثنت رئـيــس الجمهورية العماد
م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ــون ،واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرت ع ـل ــى
لـ ـق ــاءات م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـحــريــري ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران
بــاس ـيــل ،بــاإلضــاف ــة إل ــى ال ـعــديــد من

ساترفيلد ّيهدف إلى إنشاء
لوبي يصعد ضد حزب الله في
موازاة «الهجوم» األميركي
أحـ ــزاب وشـخـصـيــات مــا ك ــان ُيـعــرف
بـ«قوى  14آذار» ،كالقوات اللبنانية
وحـ ــزب الـكـتــائــب وال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي.
وأكد املطلعون على أجواء الزيارة أن
ســاتــرفـيـلــد «ح ـمــل ت ـهــديــدات مبطنة
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن املـ ـع ــرك ــة مـ ــع ُاإلي ــرانـ ـي ــن
وحلفائهم في املنطقة قد فتحت ،وأن
كــل األسـلـحــة ص ــارت مـبــاحــة» .وكــرر
امل ــوف ــد األم ـي ــرك ــي أمـ ــام م ــن الـتـقــاهــم
ض ــرورة «ال ـحـ ّـد مــن تأثير حــزب الله
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة» ،واإل
ف ــإن «أم ـيــركــا ستستمر فــي الضغط
واإلزع ــاج في حــال عــدم الـتــزام لبنان
سياسة النأي بالنفس واالبتعاد عن
أي تـمـحــور مــع إيـ ــران ،حـتــى لــو أدى
ه ــذا الـضـغــط إل ــى زعــزعــة االسـتـقــرار
ال ـل ـب ـنــانــي» ،ألن امل ـهــم «ع ــدم تحويل
ل ـب ـن ــان إلـ ـ ــى س ــاح ــة نـ ـف ــوذ ل ـط ـه ــران
تستطيع مــن خاللها االلـتـفــاف على
ال ـع ـق ــوب ــات» .وأشـ ـ ــار ه ـ ــؤالء إلـ ــى أن
«ال ـل ـق ــاءات م ــع ق ــوى  14آذار تـهــدف
إل ــى إن ـشــاء لــوبــي يـصـ ّـعــد ضــد حــزب
الله في موازاة الهجوم األميركي في
املنطقة».
التشريعية
الجلسة
ُ
َ َ
ضاع أكثر من ثلث الجلسة
تشريعيًا،

ّ
ارتفع عدد القوانين غير المنفذة إلى  42قانونًا (هيثم الموسوي)

الـصـبــاحـيــة لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة ملجلس
النواب بكالم النواب من باب األوراق
الـ ـ ــواردة .وألن مــوضــة الـحــديــث هــذه
األي ـ ــام ه ــي ُ
«م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد» ،لــم
ّ
يــوفــر «أص ـحــاب الـسـعــادة» املناسبة
لطرح املسألة مــن بــاب التركيز على
ضـ ــرورة تطبيق ال ـقــوانــن ال ـصــادرة
ع ــن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،الـ ـت ــي ال ت ــزال
معلقة التنفيذ ،والبالغ عــددهــا كما
َ
قال النواب  39قانونًا ،قبل أن ُيشير
رئـيــس املجلس نبيه ب ـ ّـري ،إلــى أنها
ٌ
أصبحت  42قانونًا .ثلث آخر صرفه
النواب على انتخاب أعضاء املجلس

ُ
األع ـلــى ملـحــاكـمــة ال ــرؤس ــاء والـ ــوزراء.
ّ
أم ــا مــا بـقــي مــن وق ــت ،فــأقــرت خالله
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس ع ـ ــددًا من
مشاريع واقتراحات القوانني أبرزها:
اإلج ـ ــازة لـلـحـكــومــة اع ـت ـمــاد الـقــاعــدة
االثـنــي عشرية لغاية ص ــدور قانون
م ــوازن ــة ع ــام  .2019أخ ــذ ه ــذا الـبـنــد
نقاشًا واسعًا ،فيما ّ
مرت بقية البنود
ســريـعــا مــن دون مـنــاقـشــة ،إال واح ـدًا
منها يتعلق بــإنـشــاء مكتب إقليمي
فــي لـبـنــان ملنظمة األغــذيــة والــزراعــة
لألمم املتحدة ( ،)FAOبعد اعتراض
مــن النائب جميل السيد على ّ
تكبد

ل ـب ـنــان ت ـكــال ـي ـفــه ،ف ــأخ ــذ م ـســاحــة من
ّ
والرد قبل إقراره.
األخذ
ّ
فــي الجلسة نفسها ،ص ــدق املجلس
على  7قــوانــن ،غير اق ـتــراح القانون
امل ـت ـع ـلــق ب ــاع ـت ـم ــاد الـ ـق ــاع ــدة االث ـن ــي
عشرية لغاية صــدور قانون املوازنة
ال ـعــامــة .وهـ ــذا الـبـنــد اس ـت ـغــرق نحو
ساعة من النقاشَ ،
بعد إصــرار ّ
بري
عـلــى تـحــديــد مــوعــد واضـ ــح إلرس ــال
الحكومة مــوازنـتـهــا لـعــام  2019إلى
البرملان .حاول الحريري التهرب من
األم ـ ــر ،لـكـنــه اص ـط ــدم ب ـمــوقــف ب ــري.
وم ــع أن رئـيــس الـحـكــومــة أك ــد الـعــزم

ع ـلــى م ـنــاق ـشــة املـ ــوازنـ ــة ف ــي غـضــون
أس ـ ـب ـ ــوع ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلح ــالـ ـتـ ـه ــا عـلــى
مجلس الـنــواب ،إال أنــه طلب مهلة 3
أشـهــر لــإنـفــاق وفــق الـقــاعــدة االثـنــي
ع ـش ــري ــة .م ــن ج ــدي ــد اعـ ـت ــرض ب ــري،
ّ
معبرًا عن استيائه ألن «آلية الصرف
ُ
ّ
ذكر
بهذه الطريقة لم ت ُعد َمقبولة»ّ .
سمع حــن حــذر
بــري بــأن كالمه لــم ي
سابقًا من التمادي بتأخير املوازنة،
وقــال إنه دعا أكثر من مرة الحكومة
امل ـس ـت ـق ـي ـلــة إل ـ ــى ب ـ ـ ّـت امل ـ ــوض ـ ــوع فــي
جلسة عامة ،غير أن صوته لم ُيسمع.
مـ ـج ــددًا حـ ـ ــاول الـ ـح ــري ــري ال ـت ـه ــرب،

مجلس النواب :مجلس القضاء خالف الدستور!
ل ــم ي ـ ُـم ـ ّـر م ــوض ــوع تـشـكـيــل املـجـلــس
األعـلــى ملحاكمة الــرؤســاء وال ــوزراء
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب يـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم أمـ ــس
بسالسة .ما إن تاله رئيس املجلس
نـبـيــه ب ــري ،حـتــى ب ــدأت اعـتــراضــات
الـنــواب التي صوبت جميعها على
الـقـضــاة الــذيــن سيتولون املحاكمة
ـراع
وآل ـ ـيـ ــة اخـ ـتـ ـي ــاره ــم الـ ـت ــي ِّ لـ ــم تـ ـ ـ ِ
الدرجات القضائية ،بل ُوزعوا وفقًا
للمعايير الـطــائـفـيــة ،وه ــو مــا أكــده
وزي ـ ــر الـ ـع ــدل ألـ ـب ــرت س ــرح ــان! أول

االعـتــراضــات ّ
سجله الـنــائــب جــورج
عدوان الذي لفت إلى وجود خطأين:
ّ
«األول يـتـعــلــق بـمـخــالـفــة الــدسـتــور
والـ ـق ــان ــون (ت ـح ــدي ـدًا املـ ـ ــادة  80مــن
ـص عـلــى اخـتـيــار
الــدس ـتــور الـتــي تـنـ ً
القضاة األعلى درجــة) ،والثانية أن
االخـتـيــار يجب ًأن يـكــون عبر غرف
التمييز مجتمعة ،وليس كما حصل
ب ـ ــإرس ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء
األع ـ ـلـ ــى ورق ـ ـ ــة ب ــاألسـ ـم ــاء ُ
ويـ ـص ــار
إلــى توقيعها» .فكانت املفاجأة في
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ُ
ّ
رد وزي ــر ال ـع ــدل بــال ـقــول إن ــه «أب ـلــغ
بالطريقة التي اتبعت ،وإنها جرت
وفـ ـق ــا ل ـت ـع ـي ـي ـن ــات س ــابـ ـق ــة وراعـ ـ ــت
الـ ـت ــوازن ال ـط ــائ ـف ــي» .ك ــام ســرحــان
رفضه ّ
بري فقال إن «التسمية يجب
ّ
أل ت ـجــري وف ــق أي اع ـت ـبــار طــائـفــي
أو مــذهـبــي» ،مـشــددًا على «ض ــرورة
إعادة النظر في هذه املسألة» ،وكان
املخرج بتوكيل وزير العدل مراجعة
مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـلــى لتصحيح
ال ـخ ـط ــأ وإع ـ ـ ـ ــادة اخـ ـتـ ـي ــار ال ـق ـض ــاة

وف ــق م ــا ن ـ ّـص عـلـيــه ال ــدس ـت ــور .أمــا
بــرملــاّنـيــا ،فقد أنـجــز مجلس الـنــواب
الـشــق املتعلق بــه بانتخاب أعضاء
امل ـج ـل ــس امل ـ ــذك ـ ــور مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب فــي
املـ ـق ــاع ــد األصـ ـيـ ـل ــة واالحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــة.
وقـ ـ ــد جـ ـ ــرت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ـ ـعـ ـ َـد أن
أعلن الـنــواب بــوال يعقوبيانّ وعلي
درويش وإلياس حنكش ترشحهم،
مــا حــال دون اعـتـمــاد األس ـمــاء التي
رش ـح ـت ـه ــا ه ـي ـئ ــة م ـك ـت ــب امل ـج ـل ــس،
ففاز في االنتخابات كل من النواب:

علي عـمــار ،جــورج عقيص وجــورج
عطا الـلــه وسمير الجسر وهــاغــوب
بـ ـ ـق ـ ــرادونـ ـ ـي ـ ــان وف ـ ـي ـ ـصـ ــل الـ ـص ــاي ــغ
وإل ـ ـيـ ــاس ح ـن ـكــش (بـ ـع ـ َـد ان ـس ـحــاب
ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ـ ـيـ ــان ودرويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش مل ـص ـل ـح ــة
األخـ ـي ــر ،وال ـن ــائ ــب أل ـب ـيــر م ـن ـصــور)
ّ
كأعضاء أصيلني .فيما فــاز كــل من
ال ـنــواب عـلــي عـسـيــران وسـلـيــم عــون
بالتزكية في املقاعد
وروال الطبش
ّ
االحتياطية بعدما رشحتهم هيئة
مكتب مجلس النواب سابقًا.

جنبالط والقوات :محاذير ما بعد السنيورة
هيام القصيفي

متحججًا بــأن التأخير سببه تأخر
ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ه ـ ـنـ ــا ،اخ ـت ـصــر
النائب يــاســن جــابــر املـســار فــي هذا
الشأن ،معتبرًا أن «املهم تحديد مهلة،
ألنــه فــي املــرة األخـيــرة أعطينا الحق
بالصرف على القاعدة االثني عشرية،
فــاس ـت ـمــرت امل ـه ـلــة  11ع ــام ــا» .وك ــان
للنائب إبراهيم كنعان موقف اعتبر
ّ
ف ـيــه أن «م ــن امل ـف ـيــد إل ـ ــزام الـحـكــومــة
بإحالة املوازنة خالل شهرين» ،لكنه
عارض «إلزام املجلس بإقرارها خالل
ش ـهــر ،وذلـ ــك ب ـهــدف ال ـق ـيــام بالعمل
ال ــرق ــاب ــي ك ـم ــا ي ـج ــب وال ـت ــدق ـي ــق فــي
م ــدى اح ـت ــرام ال ـص ــاح ـي ــات» .وهـنــا،
س ــأل الـنــائــب حـســن فـضــل ال ـلــه« :هــل
ستجري الـقــاعــدة على كــل اإلنـفــاق»،
مـ ـقـ ـت ــرح ــا «تـ ـخـ ـفـ ـي ــض إن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ب ـنــد
امل ــؤتـ ـم ــرات وال ـس ـف ــر ون ـف ـق ــات شـتــى
مــن مـســاهـمــات لـغـيــر الـقـطــاع ال ـعــام،
ألن خـ ـف ــض  50فـ ــي امل ـ ـئـ ــة مـ ــن ه ــذه
البنود يوفر  400مليار ليرة» .فيما
اقـتــرح وزي ــر امل ــال علي حسن خليل،
ت ـح ــدي ــد م ـه ـلــة ش ـه ــر ونـ ـص ــف شـهــر
ُ
ّ
لتقر الحكومة مــوازنـتـهــا وترسلها
إلــى مجلس ال ـنــواب ،على أن يصدر
األخ ـي ــر امل ــوازن ــة بـعــد شـهــر ونـصــف
شهر في ّ
حد أقصى .وقد القى طرحه
ت ـج ــاوب ــا ،فــأج ـيــز لـلـحـكــومــة اعـتـمــاد
القاعدة االثني عشرية لغاية صدور
قانون موازنة عام  2019ضمن مهلة
 3أش ـهــر تـنـتـهــي ف ــي  31أيـ ــار .2019
وتـعـ ّـهــدت الحكومة بخفض اإلنـفــاق
املحلي.
بنسبة  1في املئة ُمن الناتج
ُ
َ
ـرض أن يــأخــذ
وف ـي ـمــا كـ ــان م ــن ُامل ـ ّف ـت ـ ُ
اقتراح القانون املعجل املكرر إلعطاء
مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة
لعام  2019بقيمة  2742مليار ليرة،
امل ـســاحــة األك ـب ــر م ــن ن ـق ــاش الـجــولــة
املسائية للجلسة التشريعية ،سارع
ح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
رئـ ـي ــس ال ـ ّ
إل ــى أخ ــذ دف ــة ال ـحــديــث واإلع ـ ــان أن
الـحـكــومــة تـتــراجــع عــن ه ــذه القيمة،
ع ـلــى أن تـكـتـفــي بـ ـ  794م ـل ـيــارًا فقط
لثالثة أشهر من حساب عام  ،2019ما
حصر املـ ــداوالت ببعض املالحظات
التي سجلها عــدد مــن الـنــواب بشأن
كـيـفـيــة ت ـســديــد هـ ــذه ال ـس ـل ــف .املـ ــادة
الوحيدة من االقتراح كانت تقتضي
إع ـطــاء سـلـفــة خــزيـنــة طــويـلــة األج ــل،
ع ـل ــى أن ت ـ ـسـ ـ ّـدد ه ـ ــذه ال ـس ـل ـف ــة عـبــر
االق ـت ـطــاع مــن املـسـتـحـقــات املتوجبة
ع ـلــى اإلدارات ال ـعــامــة واملــؤس ـســات
الـعــامــة ملصلحة املــؤس ـســة .ثــم أعلن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ــم ت ـ ُـع ــد
بحاجة إلى هذا املبلغ ،وأن طلب هذه
َ
حصل قبل تشكيل الحكومة».
الكلفة ُ
أمـ ــا وقـ ــد ش ـك ـل ــت ال ـح ـك ــوم ــة «فــإن ـهــا
ّ
ّ
تتعهد بتقديم خطة للكهرباء أعدتها
ً
وزارة الطاقة» .وبناء عليه «ستكتفي
ال ـح ـكــومــة بـمـبـلــغ ال ـ ـ  800م ـل ـيــار عن
ّ
ث ــاث ــة أش ـه ــر فـ ـق ــط» .وه ـ ــذه ال ـخــطــة،
أشارت إليها وزيرة الطاقة
بحسب ما
ُ
نــدى البستاني ،أعــدت بالتعاون مع
الـبـنــك ال ــدول ــي ،وسـيـنـفــذهــا الـقـطــاع
الخاص ،وتقوم على «خفض العجز
الـنــاتــج مــن ال ــدع ــم ،تفعيل الـجـبــايــة،
رفع التكلفة تدريجًا ،إزالة التعديات
والـ ـب ــدء بـتـحـصـيــل ال ــدي ــون املـتــوجــة
على اإلدارات واملــؤسـســات الـعــامــة».
وتـعـ ّـهــد الـحــريــري بــإنـجــاز تعيينات
م ـج ـل ــس إدارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـه ـي ـئــة
الناظمة .وقــد ُصـ ّـدق االقـتــراح بصفة
معجلة مــع اع ـتــراض حــزب الكتائب
وال ـن ــائ ـب ــن ج ـم ـيــل ال ـس ـي ــد وأس ــام ــة
سعد.
(األخبار)

ثمة كالم يدور في كواليس القوات اللبنانية ورئيس
الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،عن أن
حملة الـ 11مليار ليرة لن تقف عند هذا الحد .ليس
بمعنى استكمال امللف حتى خواتيمه وكشف
مسارب الهدر ،بل بمعنى شمولها قوى سياسية
أخرى .ألن هذه الحملة ظاهرها الفساد ،وباطنها
«تدجني» بعض القوى ،وعلى رأس هؤالء جنبالط
والقوات اللبنانية.
منذ إقرار قانون النسبية ،وجنبالط يشعر أكثر فأكثر
بأنه مستهدف في قلب عرينه ،ومع مفاوضات تأليف
الحكومة ،بات هذا الشعور أمرًا واقعًا .وجاءت حادثة
الجاهلية وما أعقبها ،ومن ثم إحياء ملف العالقة مع
سوريا وتضاعف عوامل التوتر والخالفات الحادة
داخل الساحة الدرزية ،لتضع أمامه تحديات قد يكون
يواجهها ألول مرة في تاريخه السياسي الحديث ،في
شكل يفوق ما حصل في  7أيار وما بعده .ألن ما
يجري اليوم ،إنما يجري بأسلوب سياسي مرن ومن
دون صدامات على األرض ،وألنه يواجه ثالثة أفرقاء
دفعة واحدة :العهد وحزب الله وسوريا ،إضافة إلى
القوى السياسية املعارضة له داخل الطائفة.
يدرك جنبالط تمامًا حدة األزمة التي ُيقبل عليها،
لكنه يبدو أكثر استعدادًا لها ،فلم يدخل في مواجهة
مباشرة مع حزب الله ،ال بل كلما اشتدت األزمة
عليه وحوصر أكثر ،التجأ إليه ،ممهدًا الطريق
بتعويم وجوه سياسية من فريقه ذات صلة بالحزب
قادرة على امتصاص التطويق السياسي ،والتمهيد
للمرحلة املقبلة التي يمكن أن تقتضي منه تنازالت
إضافية .وهو حتى اآلن قدم كثيرًا من التنازالت
على طريق سحب كل عوامل التشنج مع حزب الله

والعهد والتيار الوطني الحر ،حتى في ملف املهجرين
والحقائب الوزارية والتعيينات .وحدها سوريا ال
يمكنه أن يقفز فوق معارضته لنظامها .وهو على
بقائه على مسافة متوازنة مع القوى الحليفة ،بدا
واضحًا أنه لم يعد إلى سابق عهده مع الرئيس سعد
الحريري .حتى الحملة على السنيورة ،عارضها -
كما القوات  -ببعض الخجل ،من دون أن يحوالها
اصطفافًا بني قوى  14آذار و 8آذار باملعنى الحقيقي
للكلمة ،أو ما يفهم منه بأنه استعادة ملرحلة ،2005
وال سيما أن الحريري نفسه ،رغم كل الحملة املضادة
التي خاضها املستقبل وظهور النائبة بهية الحريري
إلى جانب السنيورة ،لم يقل كلمته بعد ،واألرجح أنه
لن يقولها ،في هذه القضية.
يتقاطع وضع جنبالط والقوات اللبنانية عند مفصل
مستقبلي وانتظار ما ستؤول إليه املرحلة املقبلة.
فتهدئة حزب الله الداخلية ورغبته في تصفير
املشاكل مع القوى السياسية( ،بعد حادثة النائب
نواف املوسوي في مجلس النواب) تحتاجان إلى
وقت لتظهير الغاية الحقيقية منهما ،ما دام الحزب
بدأ معركة محاربة الفساد بفتح ملف حساس وفيه
ّ
يصر على
إشكاالت عدة ،وما زال التيار الوطني
احتكار إدارة السلطة السياسية واألمنية والقضائية
والتعيينات وكل ما ّ
يمت بصلة إلى التحكم باللعبة
الداخلية.
قد ال تكون للقوات ملفات فساد ،لكن هذا ال يعني
أنه متاح لها العمل السياسي من دون شروط ومن
دون وضع أطر لها ،من دون أن يعني ذلك أن الحزب
ّ
سيشن معركة مواجهة مفتوحة معها ،بل يعني
أن هناك حدودًا يفرضها العهد وحلفاؤه على دور
القوات وحضورها السياسي ،فال تجنح نحو تحقيق
األكثر .من هنا دارت شكوك لديها حول إمكان

استبعاد ما حصل في قرار ملكية املؤسسة اللبنانية
لإلرسال عن هذا املسار الذي يرسم لها .وهل يمكن
النظر إلى ما جرى من سحب حقائب وزارية منها،
ومن معارك سياسية يومية بينها وبني التيار الوطني
الحر  -ولو حرصت القوات على تحييد العهد رغم
كونه شريك التيار في كل شاردة وواردة  -من دون
أن يوضع في الخانة نفسها؟ وليس أدل على ذلك
سوى ما حصل في مجلس الوزراء مع انعقاد أولى
جلساته بعد تأليف الحكومة ،في ما يتعلق بملف
النزوح السوري ،وكالم رئيس الجمهورية ميشال
عون واستعادته مرحلة سابقة في العالقة بينهما.
محاولة تطويق جنبالط والقوات سياسيًا قد تكون
أسهل من الكباش السياسي مع املستقبل ،ألن كليهما
مع اختالف موقعيهما وزعامتيهما ،ال يملكان حاليًا
التغطية املذهبية الكاملة من طائفتيهما كما حصل مع
السنيورة .فجنبالط بات يرى نفسه محاصرًا بجملة
مشكالت درزية داخلية من دون توقف ،والقوات ال
تمثل في ظل العهد وصعود التيار الوطني ورئيسه،
سوى الحزب الثاني عند املسيحيني ،ليس بفعل
األصوات والواقع وحسب ،بل ألن الشريحة الكبرى
تقف عادة إلى جانب السلطة لرعاية مصالحها.
واألكيد أنهما سيجدان صعوبة في حشد حلفاء لهما
في املعركة ،ما عدا تلك العالقة التاريخية بني الرئيس
نبيه بري وجنبالط ،ما دام الحريري نفسه يسعى كل
يوم إلى تأكيد انفصاله السياسي عن حلفاء األمس.
ثمة حلقة أساسية في كل هذه الصورة ،هي دخول
األميركيني على الخط ،في ضوء تصاعد العقوبات
األميركية على حزب الله وإيران .من الصعب تخطي
هذا الواقع ،ولو أن من املغامرة الرهان على موقف
أميركا لحشد التأييد لحلفائها في لبنان .والعبر
السابقة كثيرة.

تقرير

ملف الفساد القضائي :االدعاء على محامين...
أدت تحقيقات فرع
المعلومات إلى االشتباه في
تورط مساعدين قضائيين
وأطباء ومحامين ّفي
فضيحة فساد يهتز جراءها
الجسم القضائي بأسره .سرقة
ملفات وتالعب بتحقيقات
وإخفاء خالصات أحكام
وإخالءات سبيل بـ«تسعيرة
رسمية» ،من دون علم
القضاة ،وأحيانًا بعلم
بعضهم .هذا ما كشفته
التحقيقات ،وما خفي أعظم
لــم تتوقف تــداعـيــات فضيحة االشتباه
ف ــي ت ـ ـ ـ ّ
ـورط ق ـض ــاة وم ـح ــام ــن وض ـب ــاط
ومـ ـس ــاع ــدي ــن قـ ـض ــائـ ـي ــن وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء فــي
ملفات فساد .من التالعب بالتحقيقات،
إل ــى إخ ـف ــاء خ ــاص ــات أح ـك ــام قـضــائـيــة
والتالعب بقيود النشرة الجرمية ،إلى
ّ
الـتــدخــل لحماية مـتــورطــن أو الـحــؤول
دون توقيفهم ،أو حتى إرج ــاء جلسات
املـحــاكـمــة ،أو الـتـ ّ
ـوســط إلخ ــاء سبيلهم
ّ
ل ــدى ال ـق ـضــاة ،أو إبـ ــراز ت ـقــاريــر مـ ــزورة
ص ـ ــادرة ع ــن أط ـب ــاء ش ــرع ـي ــن ...تستمر
ق ـص ــور ال ـع ــدل ب ـت ـعــداد م ــا ي ـت ـسـ ّـرب ُ في
أروقـتـهــا عــن تفاصيل املـلــف ال ــذي فتح
عـلــى مـصــراعـيــه .ب ــدأت الـقـصــة بموافقة
الـهـيـئــة االتـهــامـيــة فــي جـبــل لـبـنــان على
ّ
إخ ــاء سبيل املــوقــوف مـهــدي م .املتهم

بتهريب أطنان من الحشيشة واملخدرات
واالت ـج ــار بـهــا .إخ ــاء السبيل ه ــذا جــاء
ُ
ّ
ً
بناء على تقارير طبية تفيد بأن مهدي
ينازع بني الحياة واملوت ،رغم أن املوقوف
لــم يتناول أي دواء أثـنــاء فترة توقيفه.
خرج املوقوف إلى الحرية ،فيما استكمل
فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ت ـح ـق ـي ـقــاتــه بـشـبـهــات
تـ ـ ــورط ضـ ـب ــاط وع ـن ــاص ــر وم ـســاعــديــن
قضائيني بالتواطؤ ملساعدة متورطني.
أوقف أربعة مشتبه فيهم في جبيل ّ
لتكر
السبحة .طرف الخيط هذا قاد إلى مرافق
الـنــائــب ال ـعـ ُـام فــي جـبــل لـبـنــان القاضية
غ ــادة ع ــون .أبـ ِـلـغــت عــون بــاالشـتـبــاه في
ت ــورط مــرافـقـهــا بتقاضي رشــى ُليصار
إلـ ــى تــوق ـي ـفــه .تــوق ـيــف ال ـس ــائ ــق أوص ــل
إلــى توقيف رئـيــس قلم النيابة العامة،
إضافة إلــى أربعة مساعدين قضائيني،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى التحقيقات الـتــي تـجــري مع
اثنني من السماسرة املوقوفني جوزيف
س .وايلي أ .بعدما ّ
تبي وجود عشرات
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـي ـن ـه ـمــا وبـ ــن م ـســاعــديــن
قضائيني وقـضــاة وضـبــاط .وقــد أعطى

وزير العدل اإلذن باملالحقة ،فيما لم ّ
ترد
نـقــابــة املـحــامــن عـلــى طـلــب اإلذن املـقـ َّـدم
مــن القاضية غ ــادة عــون الـتــي استبقته
باالدعاء على أربعة محامني.
التحقيقات الـتــي ُيـجــريـهــا محققو فــرع
املعلومات أوصلت أيضًا إلى توقيف رجل
أمن اعترف بتقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل
ا ُلـتــاعــب بالنشرة القضائية للموقوف
املخلى سبيله مهدي م .الذي تبني وجود

أعاد ذبيان إصدار مذكرة
توقيف بحق موقوف
أخلى سبيله بموجب
تقارير طبية كاذبة

(هيثم الموسوي)

ّ
ُ
حكم ُمبرم بحقه .إزاء ذلــك ،أعيد توقيف
مـهــدي م .بـجــرم رش ــوة رجــل أمــن ُ إلخفاء
الـحـكــم ال ـص ــادر فــي ح ـقــه .كــذلــك أخـضــع
لكشف صحي أثـبــت أنــه بصحة سليمة
وال يعاني مــن ّ
تشمع الكبد ،بـخــاف ما
ورد سابقًا فــي تقرير الطبيب الشرعي
الذي كشف عليه .فرض هذا التطور فتح
تحقيق ،وال سيما فــي ظــل وج ــود لجنة
ط ـب ـيــة ك ـش ـفــت ع ـلــى املـ ــوقـ ــوف وخــرجــت
بتقرير ُيفيد كذبًا بأنه يعاني من داء في
الكبدّ .
توسع التحقيق ليطاول محامني
مشتبه في تورطهم بدفع رشــى .وعلمت
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أنـ ـ ــه جـ ـ ــرى ت ــوق ـي ــف طـبـيــب
وممرض مشتبه في تورطهما بالتالعب
وفي تزوير تقارير طبية.
إزاء هــذه األحـ ــداث ،تـقــدم رئـيــس الهيئة
االتهامية فــي جبل لبنان مـنــذر ذبـيــان،
أم ـ ـ ــس ،بـ ـم ــذك ــرة إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
االستئنافية في جبل لبنان يطلب فيها
إعادة إصدار مذكرة توقيف مجددًا بحق
م ـه ــدي م .الـ ــذي ك ــان ق ــد أخ ـل ــى سـبـيـلــه.
واسـتـنــد الـقــاضــي ذب ـيــان فــي ق ــراره إلــى
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة عـ ــن عـ ـ ــدم صـحــة
التقارير الطبية الواردة وإفادات األطباء
املستمعني بشأن حالة ُاملوقوف مهدي م.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،أع ـي ــد امل ـل ــف إلــى
الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة م ــن دون إب ـ ــداء رأي
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي اع ـت ـبــره
ال ـقــاضــي مــواف ـقــة ضـمـنـيــة عـلــى إص ــدار
م ــذك ــرة تــوقـيــف م ـج ــددًا بـحــق م ـهــدي م.
وف ــي ض ــوء ذل ــك ،ون ـظ ـرًا لـثـبــوت وج ــود
املــدعــى عليه خــارج املستشفى ،بحسب
ذبيان ،ما يعزز قرينة صحة املعلومات
ب ـش ــأن ال ـت ـق ــاري ــر ،قـ ــرر ال ـق ــاض ــي ذب ـيــان
إصـ ــدار م ــذك ــرة تــوقـيــف بـحــق م ـهــدي م.
بموجب املادة  ١٢٥من قانون املخدرات.
(األخبار)

