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سياسة

سياسة
قضية اليوم

في الواجهة

«انفخ باللبن يطلعلك» ...سنيورة
محمد نزال
في مؤتمره الصحافي ،أمس،
ً
وفي سياق ضربه مثال ،قال فؤاد
ً
السنيورة« :مثال ،كل واحد فيكم
ـ(.»)...
عنده دفتر شيكات وبتعرفوا ،ف ّ
باختصار ،هذا هو السنيورة .كل
الناس عنده يتداولون الشيكاتَ .من
ال يفعل ،فهو في ّ
حيز العدم .هو
السنيورة ،الذي ما ارتبط الصيت
ّ
السيئ بشخص ،بني الناس ،كما
ّ
ارتبط به في جمهورية ما بعد
سيكون عليه ،إلى آخر
«الطائف»ّ .
حياته ،أن يظل يخرج ليقول« :أنا
آدمي ،والله ،أنا بريء» .راح ُيغادر
ً
ّ
كرسيه ،أمس ،ثم يعود إليه ،مواصال
ّ
ّ
كالمه .بدا متوترًا .ليست املرة األولى
املتورطّ .
التي ُيمارس فيها سلوك ّ
مرة

جديدة يخرج السنيورة ليقول :أنا
بريء في حكاية الـّ 11مليار الشهيرة،
وغيرهاِ .من سوء حظه أن ّ
مقر نقابة
الصحافة ،حيث عقده مؤتمره ،يشهد
أعمال ترميم .الدرج إلى الطبقة األولى
ّ
مخلع .الجدران ،التي كانت ّ
ملونة،
أصبحت كالحة باهتة .يا للفقر!
يبدو أن أحدهم ،في زمن ما ،نجح في
ّ
زرع ّ
الشعبية والتشابيه
حب األمثال
ّ
اللغوية في نفس السنيورة .تفجرت
موهبته ،أمس ،بتشبيه« :ما فيك
ّ
تجمع ليمون وتفاح»َ .من قال له
ّ
ذلك؟ ّ
كررها مرارًا وكأنها ثابتة
ّ
علمية .ذوقه الشخصي هو قاعدة
للجميع ،ويفترض ،بسذاجة ،أن الناس
يعتاشون ِمن ّ
حاسة ذوقهّ .
تطرق
إلى الصحف الصفراء ،فكانت عبارة
«الصحف الزرقاء» أسرع إلى لسانه،

ّ
وصحح ّ .راح صوت املذياع،
ثم عاد
الذي يحمله ،يتقطع .نصف كلمته لم
يسمعها الحاضرون .قالت إحداهن:
«ما عم نسمع يا دولة الرئيس» .لم
يسمعها هو .خالد الضاهر يبتسم،
نديم قطيش يعبث بأنفه ،فارس
ّ
سعيد ال يكف عن التلفت إلى الوراء،
ّ
ّ
متصفحًا الوجوه ،ونوفل ضو فضل
الوقوف في آخر القاعة البائسة .الوزير
السابق إبراهيم ّ
نجار غادر املؤتمر
قبل أن ينتصف .راح السنيورة
يعرض ،عبر شاشة ،جداول أرقام
ليس باستطاعة الجالس في الصفوف
األمامية أن يقرأها .ال يبدو أن
الحاضرين فهموا ِمنها شيئًا ،بدليل
ّ
أن ّهم لم يصفقوا ،إذ كانوا يفعلون مع
كل «مثل شعبي» يطلقه الرجل ،مثل
ّ
ّ
تبع «الليمون والتفاح» .صفقوا له

ّ
مرة عندما قال« :بس أنا بخاف الله».
ّ
ّ
أطلق مقولة إضافية« :سمى الجيرة
وسمى الحي ولوال شوي ّ
ّ
سماني».
هنا «فرط» كثيرون ِمن الضحك.
ّ
ومنهم
صفقوا له .بدا الحاضرونِ ،
ّ
«مستقبلية» قديمة ،بحاجة
وجوه
إلى زعيم يقودهم ولو كان ...سنيورة.
يعني «القرقشة ّوال الجوع» .بالنسبة
إلى السنيورة كل ما أثير حوله ِمن
شبهات ّ
مجرد «زوبعة في فنجان».
ّ
صفقوا له مجددًا .مروان حمادة
ّ
يجلس في املقدمة ،يصفق.
في جوابه على سؤال إن كان سيذهب
ملقابلة النائب العام املالي ،إن استدعاه
األخير فرضًا ،أجاب« :هذا أمر يحتاج
إلى بحث» .الذهاب إلى القضاء،
ّ
الوطنية» ّإياها،
بالنسبة إلى «القامة
و«رجل الدولة» وما شاكل ،تحتاج

إلى بحث .ثم استدركّ :
«بدي شوف
ّأول شي إدارة القضاء ،بعدين بصير
عندي ثقة ...امللدوع من الشوربا
بينفخ ع اللنب» .في لحظة «النفخ» هذه،
ّ
صفقوا له ،علمًا أن اللقطة هنا بدت
ناقصة ،وكانت ستكتمل لو خرج
أحدهم وأكملها له« :بيطلعلك بوالني».
ّ
صحافية« :ماذا يريد حزب الله
سألته
ِمن مكافحة الفساد الذي ِمن الواضح
ّ
صحافية،
أنه غير موجود» .هناك
تعيش على كوكب األرض ،برأيها أنّ
الفساد في بالدنا غير موجود .هذا
صنف ِمن الكائنات موجود ،علينا
أن نتعايش معه ،وأن نحذر أيضًا ِمن
كونه يتكاثر .وعلى سيرة تشبيهاته
الفظيعة ّإياها ،نجد في أرشيف
الصحف ،قبل  20عامًا ،هذا القول
املأثور للسنيورة« :يرى البعض أن

(ال) مكافحة الفساد:
تراث لبناني منذ بشارة الخوري
سائق الباص يجب أن ينظر باستمرار
في املرآة ،ليستكشف ما وراء الباص
وال ينظر إلى االمام .أما أنا فأعتبر
هذا الوضع خطيرًا ،ألنني أعترف ّأن
من األفضل تمضية  90في املئة أتطلع
إلى األمام وأترك  10في املئة ألنظر
خلفي باملرآة» .آه يا شاطر آه .هذا
ّ
الفالجية،
الرجل ،صاحب هذه املقولة
كان رئيس حكومة ،ووزيرًا للمال أكثر
ِمن ّ
مرة ،وكان أحد رؤوس النظام الذي
صاغ لنا املستقبل ،حاضرنا ،وما
سيأتي.
هل عرفت السياسة في لبنان ّأرق
وألطف ِمن سليم الحص؟ السنيورة
«كان عندو قلب» ليسيء إليه .قبل 10
سنوات ،زعم السنيورة ّأن «أكبر زيادة
طرأت على َّالدين العام كانت خالل
حكومة الحص»ّ .
رد عليه الحص:

ّ
«إن هذا الدين كانت أرقامه مضخمة
بقيمة املستحقات التي ورثناها من
حكومات سابقة ،كان زمام املال في
يده هو ،الحكومات التي درجت على
عدم إدخال املستحقات غير املدفوعة
ضمن َّالدين العام املعلن ألسباب ال
تخفى على أحد» .لدى السنيورة ِمن
ّ
«السم السياسي» ما يكفي لدفع مثل
الحص إلى أن يغضب .األخير تابع
ّ
رده ،على طريقة للحقيقة والتاريخ،
ً
َّ
قائال« :كان الدين العام أقل ّمن
ملياري دوالر في  1992عندما تولى
السنيورة حقيبة املال للمرة األولى،
نحن اليوم؟ ثم أين أصبح َّالدين
فأين ّ
بعد توليه رئاسة الحكومة ألربع
دولة الرئيس
ّ
سنوات؟ عبثًا ّتحاول يا ّ
املوقر أن تتستر على سجلك الطويل
بالتطاول زورًا على الغير».

ّ
السنيورة يهرب من تحمل المسؤولية :اسألوا بيفاني عن التجاوزات!
قد يكون البيان الختامي لمؤتمر
الرئيس فؤاد السنيورة هو المادة
األساسية التي استعان بها للرد على
تهمة نسبها إلى نفسه قبل أن ينسبها
إليه أي أحد في قضية الحسابات المالية.
في وجه
خرج السنيورة شاهرًا سيفه ِّ
أطراف التسوية الرئاسية ،مغلفًا دفاعه
عن نفسه بمجموعة أرقام ال وجهة
قانونية لها ...وحصر ًكل القضية بمبلغ
الـ 11مليار دوالر ،محاوال رفع المسؤولية
عن كاهله وتحميلها للمدير العام
لوزارة المالية!
ميسم رزق
َ
ك ــان يـكـفــي ف ــؤاد الـسـنـيــورة أن يعلو
ُ
صوت التصفيق في نقابة الصحافة،
وي ـ ـلـ ـ ّـوح لـ ــه ال ـب ـ َع ــض ب ـ ــأن مـ ــا ي ـقــولــه
ّ
التحدي.
«عظيم» حتى يرفع سقف
َ
ُرب ـ ـم ـ ــا اخ ـ ـت ـ ـلـ ــط األم ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى رئ ـي ــس
ّ
الـح ـكــومــة األس ـب ــق .زلـ ــة ل ـســان نقيب
الصحافة عوني الكعكي ،باستبدال
ً
كـلـمــة «شـ ـه ــاب» بـ ــدال م ــن ال ـس ـن ـيــورة
ّ ً
أحـ ــالـ ــت ب ـع ــض الـ ـح ــاض ــري ــن ت ـخ ــي ــا
إلـ ـ ــى زمـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ـ ــؤاد شـ ـه ــاب.
استأنس نائب صيدا السابق بالفكرة
ّ
وصدقها ،فحاول تقديم نفسه ُ
كرجل
َ
حشر
دولــة ومؤسسات .لكنه سريعًا

وضع السنيورة قضية الحسابات
المالية في إطار الهجوم على كل
حكومات الرئيس رفيق الحريري
َ
ّ
رده امل ــال ــي بـ ــن خ ــان ـت ــن :سـيــاسـيــة
وطــائ ـف ـيــة ،ل ـيــوحــي أن الـحـمـلــة الـتــي
ّ
يـتـعـ ّـرض لـهــا م ــؤام ــرة كــونـيــة ،مــذك ـرًا
َ
حني كادَ
بحقبة «الوصاية السورية»
أن ي ـ ّ
ـزج بــه فــي السجن بعد فضيحة
ّ
ُ
محرقة بــرج حمود .قــدم مطالعة هي
عبارة عن أرقام بال وجهة حقيقية أو
قانونية ،متداخلة في سياق سياسي.
واسـتـعــاض عــن ص ــورة التسعينيات
ب ـص ــورة ج ــدي ــدة ُيـمـثـلـهــا ح ــزب الـلــه
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والـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر ورئـ ـي ــس
ً
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون ،بـ ــدال من
«النظام السوري» ورئيس الجمهورية
السابق إميل لحود .ولالستناد أكثر
إلى املظلومية املذهبية ،وضع قضية
الـحـســابــات املــالـيــة فــي إط ــار الهجوم
ع ـلــى ك ــل ح ـكــومــات الــرئ ـيــس ال ــراح ــل
رفيق الحريري.
هـ ـ ـك ـ ــذا ُي ـ ـم ـ ـكـ ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار امل ــؤتـ ـم ــر
الـصـحــافــي لـلـسـنـيــورة أم ــس ،ال ــذي
استكمل عملية التضليل من خالل

التركيز على مبلغ الـ 11مليار دوالر
التي أنفقتها حكومته األولى (2005
  )2008مـ ــن دون سـ ـن ــد ق ــان ــون ــيً
ل ـج ـه ـت ــن :أوال ،ألنـ ـه ــا أنـ ـفـ ـق ــت مــن
دون ق ــان ــون م ــوازن ــة ،وثــان ـيــا ألنـهــا
ت ـج ــاوزت ال ـق ــاع ــدة االث ـن ــي عـشــريــة.
ومكمن التضليل أن امللف املطروح
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،مـ ـن ــذ جـ ـلـ ـس ــات ال ـث ـق ــة
للحكومة الحالية الشهر الفائت ،هو
ملف الحسابات املالية للدولة ،منذ
عــام  ،1993وإعــادة تكوينها بسبب

ُّ
ّ
الجمة التي تعتريها.
الثغرات
ن ـ ــواب ووزراء س ــابـ ـق ــون وح ــال ـي ــون
مــن الــذيــن كــانــوا صـقــورًا ي ـ َ
ـوم كــان ما
ّ
ُي ّ
سمى فريق  ١٤آذار في عزه ،حضروا
إل ــى قــاعــة نـقــابــة الـصـحــافــة .بعضهم
«شـهــود» على سياسة السنيورة في
وزارة املالية ورئاسة الوزراء ،تحديدًا
عـ ــام  .2006وب ـع ـضـ ُـهــم مـسـتـقـبـلـيــون
كــانــوا فــي صلب جناحه حــن َ
انقسم
التيار بــن مؤيد للتسوية الرئاسية
ومعارض لها .في الشكلّ ،
تبرع هؤالء

بعراضة تضامن ،و«قادتهم» رئيسة
كتلة املستقبل النائبة بهية الحريري
َ
التي غادرت املؤتمر قبل انتهائه.
ّ
في السياسة ،استغل الوزير األسبق
للمال منبر النقابة للتصويب على
شـ ــركـ ــاء ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
ك ــان مــن أش ــد امل ـعــارضــن لـهــا .طــاول
الرئيس عــون حــن تـحــدث عــن الذين
«ي ـ ـعـ ـ ّـدلـ ــون ال ــدسـ ـت ــور ب ــاملـ ـم ــارس ــة».
«ل ـ ـطـ ــش» ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
بــالـقــول إن ف ــؤاد الـسـنـيــورة «ال يقدم

ال ـت ـن ــازالت» .وخ ـلــص ت ـقــريــره ببيان
ختامي ضد حزب الله يلخص النزاع
السياسي في لبنان منذ  ١٤عامًا .وقد
ّ
ضم إليهم رئيس مجلس النواب نبيه
ّ
بري ،األمر الذي يدل على عمق األزمة
التي ّ
يمر فيها ،والتي دفعته أمس إلى
تحويل األنظار عن القضية الحقيقية
«فضيحة الحسابات املالية للدولة»،
وحصر املوضوع بمبلغ الـ  ١١مليار
ً
دوالر ،أوال .ومــن ثــم رفــع املسؤولية
ً
عن كاهله ،محاوال تحميلها للمدير
ربما ألن األخير كان
العام في الوزارةُ .
على رأس الفريق املساعد فــي إعــداد
املستندات التي تدين إدارة السنيورة
لوزارة املال ،وخاصة بني عامي 1993
و.1998
ّ
فتبي أن األخـيــر في
أمــا فــي األرق ــام،
م ـع ــرض رده ع ـلــى امل ـس ـت ـن ــدات الـتــي
أثارها النائب حسن فضل الله ،خلط
الـحــابــل بــالـنــابــل ،عــن ســابــق إص ــرار،
بهدف تضييع الــرأي العام .فما قاله
فــي املــؤت ـمــر وح ـصــره بـمـســألــة مبلغ
ال ــ 11مليار دوالر ،ال عالقة لــه بملف
ال ـح ـســابــات املــال ـيــة الـ ــذي أص ـبــح في
عـهــدة الـقـضــاء .ولـيــس أدل عـلــى ذلــك
من استغرابه كيف وصل تقرير وزير
املالية إلى النائب فضل الله ،علمًا أن
مــا قدمه األخـيــر إلــى القضاء أول من
أم ــس ه ــو مـسـتـنــدات ت ـعــود إل ــى عــام
 ،2010ال التقرير الذي لم ّ
يقدمه وزير
املال ألحد بعد.
أول خ ـطــأ وق ــع ف ـيــه ال ـس ـن ـيــورة حني
ت ـح ــدث ع ــن إعـ ـ ــداد ق ـط ــوع ح ـســابــات
امل ــوازن ــة وح ـســاب الـخــزيـنــة مـنــذ عــام
 ١٩٧٩ولغاية عام  ،١٩٩٢أي ملدة ثالثة
عشر عــامــا ،نظرًا لفقدان املستندات،
ما أدى حينها إلى إصــدار قانون في
مـجـلــس ال ـن ــواب يـجـيــز ص ــرف النظر
عـنـهــا ،عـلـمــا أن وزارة املــال ـيــة ،خــال
إع ـ ــداد ال ـت ـق ــاري ــر اس ـت ـطــاعــت إن ـجــاز
بعض منها!
ح ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــورة اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار كــل
ً
القضية بمبلغ ال ــ ١١مليارًا ،محاوال
ّ
إقناع الجميع بــأن هــذا املبلغ يتعلق
بالقاعدة االثني عشرية لإلنفاق ،إذ
إن مجموع اإلنـفــاق بــن عــامــي 2006
ّ
و 2009ت ـخــطــى امل ـج ـم ــوع امل ـس ـمــوح
بــه عـلــى أس ــاس ه ــذه الـقــاعــدة بمبلغ
قدره  11مليار دوالر ،وهو عبارة عن
ف ــروق ــات فــي عـجــز الـكـهــربــاء والـ َّـديــن
الـ ـع ــام .ول ــم ي ـ ِـج ــد ال ـس ـن ـيــورة تـبــريـرًا

لـ ـه ــذا ال ـ ـصـ ــرف غ ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي ،إال
بالقول إن املوازنات كانت ترسل إلى
مجلس ال ـنــواب ،لكن رئـيــس املجلس
ّ
ك ــان يــرفــض تـســلـمـهــا ،وإن ال ـصــرف
ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة االثـ ـن ــي ع ـش ــري ــة ،كــان
وفــق موازنة عــام  ،٢٠٠٥مع فــارق هو
الزيادة في النفقات.
أم ــا األمـ ــر اآلخـ ــر وال ـ ـبـ ــارز ،ف ـك ــان في
مـحــاولـتــه التجني عـلــى املــديــر الـعــام
لوزارة املالية أالن بيفاني .إذ قال إنه
«كان موجودًا في موقعه هذا منذ عام
 ،1999وهو الذي كان وما زال مشرفًا
ً
وم ـ ـسـ ــؤوال وب ـش ـك ــل ك ــام ــل وم ـبــاشــر
ّ
عــن كــل أم ــر يـمــت بصلة إل ــى مديرية
املالية العامة املسؤولة عن مديريات
املوازنة واملحاسبة العامة والواردات
وال ـص ــرف ـي ــات وال ـخ ــزي ـن ــة والـ ــديـ ــوان
وال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة،
وبالتالي هــو الــذي ينبغي أن ُيسأل
عـ ــن الـ ـحـ ـس ــاب ــات وع ـ ــن ت ـل ــك ال ـق ـي ــود
الـتــي أش ــار إليها أحــدهــم» (املقصود
النائب فضل الله) .وإذا جاز للوزير،
أي وزير ،صاحب السلطة في الوزارة
ورأس ال ـ ـهـ ــرم فـ ـيـ ـه ــا ،الـ ـتـ ـن ـ ّـص ــل مــن
مسؤولياتها ورميها على موظفني
فـيـهــا ،ول ــو ك ــان ــوا بــرتـبــة مــديــر ع ــام،
يـبــدو أنــه غــاب عــن بــال السنيورة أن
بيفاني لم يكن موجودًا في الفترة ما
بــن عامي  93و ،98حــن كــان الفريق
اإلداري واالس ـت ـش ــاري كـلــه خاضعًا
بالكامل لوزير الدولة للشؤون املالية
حينذاك ،أي السنيورة نفسه ،ولوزير
امل ـ ـ ــال األصـ ـ ـي ـ ــل ،أي ال ــرئـ ـي ــس رف ـي ــق
ال ـحــريــري .وق ــد كــانــت ه ــذه الـسـنــوات
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،هـ ــي ال ـس ــاح ــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـ ـك ــل االرتـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــات ال ـت ــي
حصلت فــي عهد السنيورة مــن دون
محاسبة ،واستمرت فيما بعد.
بعد ذلك استفاض السنيورة بجداول
ـصــل إل ــى الـخــاتـمــة،
وأرق ـ ــام ،قـبــل أن يـ ِ
وه ــي ع ـبــارة عــن ب ـيــان سـيــاســي ضد
حزب الله هدف من خالله إلى تعبئة
ك ــل املـ ـع ــارض ــن ل ـل ـح ــزب ب ــال ـق ــول إن
األخير «يحاول من خالل هذه القضية
التستر على مأزقه السياسي وتورطه
ف ــي الـ ـن ــزاع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة،
مـعـ ِّـرضــا مـصــالــح لـبـنــان واللبنانيني
ً
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،م ـ ـع ـ ـطـ ــا م ــؤس ـس ــات ـه ــا
ومواعيدها الدستورية ومنع دوران
الـ ـعـ ـجـ ـل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـص ــورت ـه ــا
الطبيعية»!

غالبًا ما ّ
واملناصب الرئيسية .مع العهد الجديد يأتي رجاالته،
عبارة
الصلح
سامي
الرئيس
د
رد
ّ
ويذهبون بانطواء واليته .يفسر هذا التصرف من دون
أن ّ
«السمكة تفسد من رأسها» .عنى بها -
يبرره بالضرورة ،أن الرئيس الخلف كان خصم
والكثيرون الذين ّ
ّ
الرئيس السلف ،وأحيانًا عدوه وليس منافسه فقط ،كما
أن
بعده
من
دوها
رد
ً
ّ
تتحول غداة انتخاب
أن الغالبية النيابية املوالية للسلف
الفساد ُيستأصل أوال في الرؤوس الكبيرة
بسحر ساحر إلى مواالته .بذلك ،راحت صفحات
الخلف ّ
قبل الصغيرة التي تقتدي بأولئك
العهود تتقلب من غير خضات.
وحدها ،على ّ
مر العقود املاضية ،لبثت ُفي الذاكرة
حاسبون
سابقة التطهير في عهد حلو ،ولم يكن امل ِ
نقوال ناصيف
رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب
منذ أول رئيس استقاللي ،هو الشيخ بشارة الخوري - ،على غرار ما يبدو اآلن  -بل هيئتني إحداهما قضائية
ظهر تعبير «الفساد» وشاع .قيل إنه سمح بالسابقة ،وأخرى إدارية ،أمرتا بصرف املشمولني بالتطهير .أولى
منذ واليته الثانية عام  ،1948ثم راحت لعنتها تالحق الخطوات الحتمية والضرورية كانت رفع الحصانة عن
املوظفني ،فآلت إلى إخراج عشرات القضاة ومئات من
العهود التالية.
ثمة ما هو أول أيضًا مع الشيخ بشارة بعيد استقالته السفراء واألطباء واملهندسني واملوظفني من مناصبهم.
ّ
وتردد آنذاك أن من أسباب إرغامه على ما تشهده التجربة الحالية في مرحلة ما بعد اتفاق
عام ،1952
ُ
ّ
االستقالة  -والواقع أنه هو الذي ّ
قرر التنحي ولم يرغم الطائف ،ال يشبه التجربة املنصرمة.
ّ
تفشي الفساد .منذ منذ عام  1992الذي ِأذ َن بالبدء الفعلي ِّ
املقرر للحقبة
عليه وإلى جانبه غالبية نيابية -
عام  1950كان مألوفًا أن ُيسمع أن في لبنان «سرايا السورية ،طبقة سياسية واحدة أحكمت السيطرة على
البرج» مقر رئاسة الحكومة ،و«سرايا فرن الشباك» الحياة السياسية اللبنانية وسلطاتها واملؤسسات ،هم
ّ
امللقب رجاالت الحقبة السورية .هي نفسها استمرت بعد
بيت شقيق الرئيس الشيخ سليم الخوري
ّ
بـ «السلطان» .عندما خلفه الرئيس كميل شمعون ،أول جالء السوريني ،وال تزال نفسها اآلن .تغير رئيسان
ّ
املتنحي .للجمهورية في ظل السوريني ،ورئيسان للجمهورية
خالفه مع حليفه كمال جنبالط سببه الرئيس
جنبالط يريد محاكمته وسجنه ،وشمعون بعدما بعدهم ،وستة برملانات ،و 15حكومة على رأسها سبعة
ّ
تحمس ملحاسبته قبل انتخابه عدل وأعاد التفكير رؤساء حكومة ،ومئات من النواب والوزراء ،إال أن الطبقة
في مغزى املوافقة عليها .رفض محاكمة سلفه بتهمة السياسية ال تزال نفسها برموزها .رموزها األولى في
ّ
الفساد ،استنادًا إلى وجهة نظر صارت قاعدة نموذجية الحقبة السورية الزعماء األولون في طوائفهم (السنة
بل مثالية للعهود املتعاقبة :ألن كل عهد قد يكون والدروز والشيعة) .بعد مغادرة الجيش السوري،
ً
مفطورًا على تجاوزات وارتكابات ومخالفة القوانني ،وصوال إلى ما بعد اتفاق الدوحة ،دخل رمز مسيحي
ً
وصوال إلى استغالل السلطة ،وكانت تعني كلها آنذاك مؤثر وفاعل هو التيار الوطني ّالحر ،بعدما كانت القوات
قرر شمعون أن ال ّ
فسادًاّ ،
يكرس السابقة ،فال يأتي من اللبنانية وحزب الكتائب قد تظلال بتيار املستقبل عام
ُ
بعده عهد يحاكمه أو يحاكم أي رئيس الحق .مذذاك 2005 ،لدخول السلطة اإلجرائية للمرة األولى منذ عام
.1992
قبل أن تبصر النور ،سقطت نهائيًا
لم تحتج الطبقة السياسية الحالية إلى
فكرة املحاسبة واملحاكمة .عندما أتى
شعار «عفا الله ّ
عما مضى» لسبب
الرئيس فؤاد شهاب قال املحيطون به
بسيط بديهي ،أن أفرقاءها  -وإن في ظل
إن سلفه  -وكانا خصمني لدودين -
تناحرهم على التفاصيل  -متحالفون،
جمع من حوله فاسدين ،فلم يتخذ قرار
حينما قال
أرسوا أكثر من معادلة بغية تبرير
املحاسبة وال التحقيق حتى في ما
حدث حلو إن أول اإلصالح
تماسك هذا التحالف والبقاء داخل
جراء استمرار نفاذ القاعدة النموذجية
رفع الحصانة
السلطات واملؤسسات :أوالها في الحقبة
تلك .مع الرئيس شارل حلو كان ثمة َمن
ّ
السورية أنهم جميعًا تحت سقف
يتهم الشعبة الثانية ،ملجرد تدخلها في
دمشق في كل خياراتها االستراتيجية
السياسة وشؤون السياسيني ،بالفساد
ّ
ايضًا ،فلم ّ
توزع عليهم الحصص
وهي التي
توجه إلى ٍّأي من ضباطها
واملكاسب .ثم معادلة ثانية منذ عام
لدى محاكمتهم عامي  1971و1973
 2005طرفاها فريقا  8و 14آذار قبل
تهمة اإلثراء .في عهد حلو اقترن اإلصالح بالتطهير
عام  1965بإقالة موظفني كبار من مناصبهم ،بينهم أن ينطفئا من تلقائهما .ثم معادلة ثالثة قضت بتوازن
ً
ّ
قضاة بارزون ،أحدهم رئيس مجلس الشورى ،واآلخر النزاع السني  -الشيعي منذ عام  ،2008وصوال إلى
ّ
فضل القول املعادلة الرابعة الحالية ،وهي تسوية  2016بني الرئيسني
رئيس ديوان املحاسبة ،وسفراء ،مع أن حلو
إنه إصالح وليس تطهيرًا .لم يسلم الرئيس سليمان ميشال عون وسعد الحريري وثالثهما ثنائي حزب الله
فرنجية من التهمة نفسها ،مذ قال العميد ريمون إده وحركة أمل .وألنها منبثقة من اتفاق الطائف ،أصبحت
 وهو أحد َمن اقترعوا بحماسة له وناوأه الحقًا  -إنه الطبقة السياسية الحالية القائدة الفعلية ،والجماعية،«عهد كول واشكور» .حينذاك قيل إن الزغرتاويني للدستور والنظام وآلة الحكم ومصالح الدولة.
اجتاحوا اإلدارة اللبنانية وأصبحوا أقوى النافذين منذ عام  1992أنشأت الطبقة السياسية هذه ،طبقة موازية
فيها .باندالع الحرب في السنة ما قبل األخيرة من عهد من املوظفني املوالني لها ،املنتسبني إلى شخصياتها أو
فرنجية ،سقط تعبير الفساد من االصطالح السياسي أحزابها ،في اإلدارة واألسالك العسكرية واألمنية والقضاء
وفي املناصب الرئيسية ،وفرضت مرجعياتها صاحبة
مذ باتت امليليشيات هي املسيطرة.
ُ
حتى الحرب استعيض عن املحاسبة واملحاكمة في كل الحقوق الصارمة في تقاسم الوظائف والحصص على
ما هو فاسد بعبارة «عفا الله ّ
عما مضى» .كان أيضًا الطوائف ،ومن خاللها على أحزابها .على نحو كهذا،
ّ
ثمة عقاب مستتر يتبع شفاعة العبارة تلك في غض وألنهم واحد ،يصعب العثور على عهد خلف خصم
ً
النظر عن ارتكابات العهد السابق ،بتوجيه األنظار أوال لعهد سلف كي يحاسبه ويحاكمه ،مقدار ما يصعب
إلى رئيس الجمهورية على أنه «سيد العهد» ،بسبب على املرجعيات معاقبة رجالها في مؤسسات الدولة،
تمركز معظم الصالحيات والتعيينات الرئيسية عنده خصوصًا أن السجال األكثر رواجًا لدفن ملف الفساد
ّ
تتحول تدريجًا «ميثاقية»:
ونفوذه القوي ،من غير أن يؤتى على ذكر فساد رئيس واالرتكابات ،ينبثق من فكرة
ّ
يتحول للتو إلى معاقبة طائفة برمتها
حكومة أو وزير أو نائب حتى يحظى بحماية الرئيس .معاقبة موظف
ُ
كاف وحتمي كي ال يفتح أبدًا.
إذذاك ،كان على كل عهد جديد يخلف «العهد الفاسد» واستهدافها .سبب ٍ
قدم على إطاحة رجاالته في اإلدارة إذذاك يكمن مغزى ما قاله حلو يومًا عن اإلصالح الذي
الذي سبقه ،أن ُي ِ
واألسالك العسكرية واألمنية والقضاء والسفارات توخاه ،وأوله رفع الحصانة.

