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ابراهيم األمين

ُكن جاسوسنا
 ،2011الذي وقع عليه الرئيس السابق
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �ق ��اض ��ي ال ��راح ��ل
أن�ط��ون�ي��و ك��اس�ي��زي« :ي�ح��اف��ظ املحامي
ع� �ل ��ى ال � �س ��ري ��ة امل� �ه� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ي��ط
ب��امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي � ��زوده ب �ه��ا م��وك�ل��ه
ويحمي سرية األدل��ة واإلج��راء ات التي
تعطيها املحكمة ه��ذه ال�ص�ف��ة .وم��ا لم
ّ
تنص الغرفة املعنية على خ�لاف ذل��ك،
ال ي�ج��وز للمحامي أن يكشف ع��ن أدل��ة
س��ري��ة إال مل��ن ي�ك��ون ملزمًا أخ�لاق�ي��ًا ،أو
بموجب عقد بحماية سريتها ،وعندما
ت �ق �ت �ض��ي ذل� ��ك ض� � ��رورات ال �ت �ح �ق �ي��ق أو
تحضير قضية» (الفقرة .)5
امل �ح��ام��ي ال��رئ �ي �س��ي امل �ك �ل��ف ال ��دف ��اع عن
ّ
ب ��در ال ��دي ��ن ،أن� �ط ��وان ق��رق �م��از ،أك � ��د ،ردًا

يجب على جون جونز
إعالم واشنطن بكل ما
بحوزته من معلومات
عن بدر الدين

على س��ؤال وجهته إليه «األخ�ب��ار» عبر
ال� �ه ��ات ��ف ،وض� ��ع ال �س �ل �ط��ات االم �ي��رك �ي��ة
ش��روط��ًا ع�ل��ى ع�م��ل زم �ي �ل��ه ،ل�ك�ن��ه رف��ض
التعليق عليها .ول ��دى س��ؤال��ه ع� ّ�م��ا اذا
كان املحامي ال يزال يقوم بعمله حاليًا،
أجاب بأن جونز ّ
قرر تجميد عمله ،وأن
ذلك سيؤخر التحضيرات لبدء املحاكمة.
وك � ��ان ق��اض��ي اإلج � � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة،
دان �ي��ال ف��ران�س�ين ق��د ح��دد ي��وم  25آذار
 2013م��وع �دًا ّأول �ي��ًا الن �ط�لاق املحاكمة.
لكن ي�ب��دو أن ال �ق��رار األم�ي��رك��ي سيؤخر
هذا املوعد؛ إذ إن املحاكمة تقتضي منح
ال��دف��اع الوقت الكافي وامل��وارد البشرية
امل�ن��اس�ب��ة ل � ّ
�رد ال�ت�ه��م امل��وج �ه��ة إل ��ى ب��در
ال��دي��ن وزم�لائ��ه ،بعد أن منح املحققون
ال��دول �ي��ون وم �ك �ت��ب امل��دع��ي ال �ع��ام أك�ث��ر
م� ��ن س �ب��ع س � �ن� ��وات م� ��ن ال �ت �ح �ض �ي��رات.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن ف��ري��ق ال��دف��اع في
صدد تقديم طلب إلى قاضي اإلجراءات
التمهيدية بتأجيل موعد املحاكمة ،وأن
امل �ح��ام�ين ي ��درس ��ون خ� �ي ��ارات ت�ح� ّ�رك�ه��م
ف ��ي األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة؛ إذ إن االج � � � ��راءات
االميركية بحق زميلهم تشكل انتهاكًا
فاضحًا ملبدأ املحاكمة العادلة وتجاوزًا
م��رف��وض��ًا الص� ��ول م�ه�ن�ت�ه��م .وب�ي�ن�م��ا ال
يوجد أي مبرر مهني لتنحي املحامي
جونز ،ولم تكن لديه النية للتنحي ،بل
ك��ان واملحامي قرقماز على ثقة بأنهما

رحلة مع الجنرال
سيتمكنان من إثبات ب��راءة ب��در الدين،
يبدو أن السلطات االميركية تسعى الى
منعهم من تحقيق ذلك .وفي هذا االطار،
ال يمكن تحديد موعد لبدء املحاكمات
اال بعد حسم هذه القضية ،فال مبررات
ّ
ق��ان��ون �ي��ة ل� �ش ��ل ع �م��ل ال� ��دف� ��اع ع ّ��ن أح��د
ً
امل �ت �ه �م�ين ،ب ��ل إن ذل ��ك ي �ع� ّ�د ت ��دخ�ل�ا في
اإلج��راءات القضائية من خالل الشروط
التي فرضتها على املحامي جونز.
الناطق باسم املحكمة الخاصة بلبنان
م ��ارت ��ن ي ��وس ��ف ،ال� � ��ذي ك � ��ان ق ��د ص � ّ�رح
لصحيفة «النهار» ب��أن «اعتبار اميركا
ان مصطفى بدر الدين ارهابي ،ال يؤثر
على املحاكمات امام املحكمة ،وبالتالي
ال ع�ل�اق ��ة ل �ق��ول �ه��م ب �ه ��ذه امل �ح��اك �م��ات»،
ّ
اوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أم��س أن��ه ل��م يطلع
على ال��رخ�ص��ة األم�ي��رك�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي لم
ي�ك��ن ع�ل��ى ع�ل��م ب��أن�ه��ا تتضمن ش��روط��ًا.
وفي اتصال الحق من الهاي قال يوسف:
«ال �ق �ض��اة ال��دول �ي��ون م�ح�ص�ن��ون ب��وج��ه
ض�غ��وط ك �ه��ذه .وأذك ��ر أن ال�س�ي��د ناصر
أوري� � ��ك ،ال� ��ذي أدرج اس �م��ه ع �ل��ى الئ�ح��ة
وزارة الخزانة االميركية ،ثبتت براءته
أم� ��ام امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ل�ي��وغ��وس�لاف�ي��ا
ال �س��اب �ق��ة ،رغ ��م ت�ص�ن�ي�ف��ه م �ج��رم ح ��رب.
وك� ��ان ج��ون��ز وك �ي �ل��ه» .غ �ي��ر أن ي��وس��ف
ل��م ي��وض��ح م��ا اذا ك��ان ج��ون��ز ق��د خضع
للشروط االميركية نفسها آنذاك.

ل��م يكن ق��د مضى وق��ت ط��وي��ل على ان�ت�خ��اب ال�ي��اس ال�ه��راوي
رئيسا للجمهورية .البالد تشهد آخر فصول الحرب االهلية
ال��دم��وي��ة .ف��ي ب�ع�ب��دا ،حيث القصر ال�ج�م�ه��وري ،ك��ان الجنرال
ّ
املتمرد ي��وزع وقته بني مالقاة حشود من الشباب الذي وجد
فيه عنوانا لدولة مفقودة ،وب�ين معركة عسكرية وسياسية
ه��دف م��ن خ�لال�ه��ا ال��ى ت�س��وي��ة غ�ي��ر ت�ل��ك ال�ت��ي ان�ت�ه��ت باتفاق
الطائف.
ات�ي��ح ل��ي م��رة ال�ت��وج��ه ال��ى القصر لحضور مؤتمر صحافي
عقده عون ،انا من «النداء» ويونس عودة من «صوت الشعب»،
ن �ح��اول أن ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى ه ��دوء «وس ��ط االع � ��داء» .اتفقنا على
ان نخاطبه بصفته جنراال وال نسميه «دول��ة الرئيس» .كان
صعبا التماسك ط��وال ال��وق��ت .رده على االسئلة رك��ز على ما
اعتبره رسائل ربما نحملها من «تحت» .فكر أن مي كحالة،
املستشارة الشاطرة التي كانت الى جانب الرئيس الهراوي،
تتولى تحضير اسئلة هدفها ازع��اج��ه او اح��راج��ه او ارباكه.
وك��ان صعبا علينا نحن ف��ي ذل��ك العمر ،ان نقنع «الجنرال»
بأننا لسنا مجرد صحافيني ،وأن هويتنا فيها عنصر آخر
كوننا منتمني الى حزب سياسي منخرط في املعركة القائمة
بني الجنرال واآلخرين.
الح�ق��ا ،كنت ات��واص��ل م��ع ي��وس��ف األن ��دري لسؤاله ع��ن بعض
االخبار .وفجأة حصلت محاولة االغتيال .في مبنى «النداء»
لم نكن نعرف من هو فرانسوا حالل .وعلى عادة الصحافيني،
ات�ص�ل��ت ب��االن��دري س��ائ�لا اي��اه ع��ن ص�ح��ة ال�ج�ن��رال وم��ا ال��ذي
حصل ،لكنه اجابني :هل تتصل للتأكد ان كانت جريمتكم قد
نجحت؟
دقائق وعلمنا ان فرانسوا عنصر من وحدة سرية في الحزب
الشيوعي كلفت اغتيال عون .وحده الراحل سهيل عبود كان
مصدوما بالخبر .باقي الرفاق انتشوا ،ولكنهم كانوا قلقني
بسبب فشل العملية .ل��م اك��ن اع��رف يومها اي��ن اق��ف .االل�ت��زام
الحديدي بما تقوم به قيادة الحزب يجعلني في صف حالل.
وثقتي بالـ«املعلم» سهيل ،تجعلني أقله ،أحفظ له استنكاره
وافكر فيه كلما عدنا الى املوضوع.
م��رت س �ن��وات ط��وي�ل��ة ،ق�ب��ل ان ال�ت�ق��ي ع��ون م �ج��ددا ف��ي منزله
ب � � �ب� � ��اري� � ��س .ت � � �ح � ��دث ال� ��رج� ��ل
ب �ث �ق��ة ع ��ن ع ��ودت ��ه ال� ��ى ل�ب�ن��ان
ك �ق��ائ��د ول �ي��س كل��اج��ئ يطلب
ال �س �م��اح .ت �ح��دث ع ��ن ال��وع��اء
امل��دن��ي للتيار ال��ذي سيقوده.
وق � � � ��ال ان � � ��ه س � �ي � �ك ��ون ص ��وت ��ا
حتى للذين فقدوا ال��دور بعد
ت �س��وي��ة ال �ط ��ائ ��ف ال �ط��ائ �ف �ي��ة.
ل��م يكن يخفي وج��ود مشكلة
ب � �س � �ب� ��ب ط � �غ � �ي � ��ان ال� �ع� �ن� �ص ��ر
املسيحي على جمهوره .اما في بيروت ،فكان هذا الكالم يعني
هذيانا ،وكان الجميع في السلطة وخارجها ،يرفضون االقرار
ب��وج��ود حقيقي ل�ه��ذا ال��رج��ل ف��ي البيئة املسيحية .وعندما
انقلبت االوضاع وتقررت عودته الى بيروت ،انشغل الكل في
التآمر عليه .م��ن خصومه م��ن السياسيني املسيحيني ـ�ـ وهم
ّ
ليسوا بقلة ــ ال��ى فرنسا التي سعت كما اميركا والسعودية
ملحاصرته .وعندما اج��ري��ت االن�ت�خ��اب��ات النيابية على حني
غفلة ،اظهر الرجل قوته ،ومن يومها عاد عنوانا لالغتيال!
اذكر له جيدا ردة فعله عندما خسرت الئحته في بعبدا بفعل
دع��م ح��زب الله لالئحة املقابلة .ق��ال لي ع��ون :ان��ا لست حاقدا
على ح��زب الله ،له حساباته التي افهمها ،لكنني ال اتقبلها،
غير أن الحزب سيدرك قريبا حجم الخطأ الذي ارتكبه.
مرة جديدة ،كنت اشعر بأن الرجل ليس من قماشة السياسيني
التقليديني الذين تعودنا عليهم ،اقطاعا قديما او جديدا او
حزبيني يحلمون بمقاعد نيابية .وأنه يقدر ان يشكل ارضية
تتيح مل��ن يرغب ف��ي تعزيز الجانب امل��دن��ي م��ن ص��ورة الدولة
ان يستفيد منها في حرب ضروس بوجه الطوائف واملذاهب
وزعاماتها.
تأخرت املقاومة بعض الوقت ،لكنها ادركت ان عون يمثل اكثر
من عنصر توازن في وجه تحالف  14آذار .ومع ان اختبار حرب
تموز فاجأ الغالبية ،اال انني اذكر جيدًا ،تلك الرسالة القصيرة
ال �ت��ي وص �ل��ت ال��ى ه��وات��ف ع��ون�ي�ين ت �ق��ول :ك�م��ا ت��رك ال�ج�ن��رال
وحيدا في مواجهة العالم في  13تشرين ،ها هو حسن نصر
الله يترك وحيدا في مواجهة العالم كله ...كونوا معه!
ك��ان صعبًا على أح��د تقبل ف�ك��رة ان ع��ون ي�ق��در على صياغة
م��وق��ف س�ي��اس��ي ف��ي ع�ق��ل جمعي غ�ي��ر داع ��م لقضية امل�ق��اوم��ة
ض��د إس��رائ�ي��ل .وال��ذي��ن روج��وا لهذه الفكرة ك��ان��وا يقولون ان
عون يسير «عكس التاريخ» .كان هؤالء يريدون القول لنا ان
قسما من اللبنانيني قد حكموا بأنهم من انصار االحتالل .وما
فعله عون ،هو افساد هذه الطبخة املسمومة .وهو ،كما صمد
ال��ى جانب املقاومة قبل ح��رب تموز وبعدها ،صمد في وجه
ً
ابناء بعد آباء
محاوالت بيع الدولة من جديد الى الفاسدين
وأجداد .وهو فعال يسير «عكس التاريخ»!
قبل أع��وام ،القى البطريرك املاروني السابق نصرالله صفير
عظة وصف فيها موقع املسيح في «عظة الجبل» ،بأنه «يسير
«عظة الجبل»،
باملؤمنني عكس ما يسير به العالم عادة».
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َيخ ِد َم َس ِّي َد ْي ِن ،ال تق ِد ُرون أن تخ ِد ُموا
ميشال عون ...حماك الله!

الرجل ليس من
قماشة السياسيين
الذين تعودنا عليهم
اقطاعا قديما او جديدا
او حزبيين يحلمون
بمقاعد نيابية

سيتذكر هذا املنزل مرور ميشال عون أكثر بكثير من تذكره مرور النائب زياد أسود به (األخبار)

وسط أبنائه يبرز
الكبير الناضج والصغار
المشاغبون واألطفال
المد ّللون وجناح
خاص بالنساء

عون ال تشبه عالقة الحزبيني برؤساء
األحزاب األخرى التي ّ
خرجت في مراحل
س ��اب �ق ��ة ن �ج ��وم ��ًا ح ��زب� �ي�ي�ن ،خ �ص��وص��ًا
ال �ك �ت��ائ��ب وال �ت �ق��دم��ي .ل �ي��س ع �ب��س اب��ن
ّ
الجميل أو ب�ي��ار ف��رع��ون ،وليس
بشير
جديه غسان تويني وميشال املر .لكنه،
ّ
م�ت�ل��ط�ي��ًا ب ��أب � ّ�وة ع ��ون امل �ع �ن��وي��ة ،يفعل
ب �خ �ص��وم��ه ال� �ع� �ج ��ائ ��ب .وم � ��ن ي�س�م�ع��ه
ي �ت �ح��دث ف�س�ي�ع�ت�ق��د أن ث ��روت ��ه ض�ع��ف
ال �ث ��روة ال �ف��رع��ون �ي��ة ون �ض��االت��ه ضعف
ال� �ب� �ط ��والت ال �ب �ش �ي��ري��ة وأن ج � ��ده ه��و
ال �ب �ط��ري��رك ه��زي��م .ي�س�ت�م��د ع �ب��س ثقته
بالنفس من مكان آخر هو املكان نفسه

الذي يتيح إلبراهيم كنعان رفع صوته
ف��وق أص ��وات كتلة املستقبل مجتمعة
ف��ي ل�ج�ن�ت��ه .ال ي��ري��د ك�ن�ع��ان ص�ل�ح��ًا مع
ميشال املر عشية االنتخابات النيابية
وال ت �ح��ال �ف��ات ع��ائ �ل �ي��ة أو اس �ت �ن �ج��ادًا
ب� � ��رؤوس امل� � ��ال ،ف �ه��و ي �س �ت �م��د م ��ن ذل��ك
امل �ك��ان ث �ق��ة ت��دف �ع��ه إل ��ى ت �ح��دي ك��ل من
ي ��رغ� �ب ��ون ف� ��ي ذل � ��ك م �ج �ت �م �ع�ي�ن .ي�ت�ي��ح
ذل � ��ك امل � �ك� ��ان ل� �ج� �ب ��ران ب ��اس� �ي ��ل دخ� ��ول
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء «م �ع �ن �ط �زًا» ك ��أن ��ه ،ال
العماد ع��ون ،يمثل لبنان كله ال بعض
الناخبني البترونيني .ويسمح لحكمت
دي��ب بتذكير م��روان ح�م��ادة ف��ي عرض
املجلس النيابي بمآثره التلفونية.
وسط أبنائه ،يبرز الكبير الناضج على
غرار آالن ونعيم عون وناجي غاريوس
ورم � ��زي ك �ن��ج ،وال �ص �غ ��ار امل �ش��اغ �ب��ون.
فغالبًا ما يقاطع عون انفعال مسؤوله
ً
خوري قائال« :كنت
في كسروان روالن
ّ
مثلك ،حني كنت في سنك» ،العنًا بينه
وبني نفسه آخر العنقود .وفي ما يشبه
غنج األصغر ،يقول خ��وري لرفاقه« :ال
أري ��د ش�ي�ئ��ًا ،خ ��ذوا ال �ك��راس��ي ال�ن�ي��اب�ي��ة
وال��وزاري��ة وغيرها ،وات��رك��وا ل��ي املنزل
ك�م��ا تقتضي األص ��ول ال�ع��ائ�ل�ي��ة» .وم��ن
ع � � ��ادة ال �ص �غ �ي ��ر أن «ي �م �ش �ك �ل �ه��ا» م��ع
أص��دق��اء وال��ده ،معتبرًا أنهم يسرقونه
منه ،وأن أح �دًا ال يمكنه دخ��ول غرفته.
فيلحظ خ��وري ب�ين وق��ت وآخ��ر عيونًا
تراقبه بحسرة على ما أفسده الدالل.
وإل � ��ى ج��ان��ب ال �ش �ب��اب ف ��ي ح��ال��ة ع��ون
األب��وي��ة ،ج�ن��اح خ��اص ب��ال�ن�س��اء .يمكن
س � �م� ��اع س � �ي� ��دة زغ � ��رت � ��ا األول� � � � ��ى ري �م ��ا
ف ��رن� �ج� �ي ��ة ت� �ت� �ح ��دث ع � ��ن «ع� � � ��ون األب»
وسليمان فرنجية أيضًا .وحتى الزميل
م��رس �ي��ل غ��ان��م ي �ح �س��ب ك �ل �م��ات��ه ب��دق��ة،
ف��ي ح�ض��رة وال��دت��ه ،ح�ين يتعلق األم��ر
ب�ع��ون ،فيما ال يمكن صحافيًا وص��ف
تفاعل زوج��ة الزميل جوني ّ
منير حني
يقترب الحديث من عون .ألنه يحمل كل
صفات األب � ّ�وة ،يقول ّ
منير ف��ي تقييمه
«ظ��اه��رة» زوج �ت��ه .وان�س�ج��ام��ًا م�ن��ه مع
ال��دور ،ي��واظ��ب ع��ون على ت��رداد موقف
أب��وي ب��ام�ت�ي��از :أت�ع��ب ،حتى ال تتعبوا
أنتم.
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