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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
مجلس القضاء:
ال محاور في «العدلية»
جاءنا من مجلس قضاء األعلى
ّالرد اآلتي:
ملـ ــا ك ــان ــت جــريــدت ـكــم ق ــد أوردت
فــي عــددهــا ال ـصــادر ي ــوم االثـنــن
ً
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2019/4/8م ـق ــاال
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «وقـ ـ ـع ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــرب ب ّــن
ً
ق ـضــاة ال ـع ـهــد» ،وم ـق ــاال آخ ــر ملــح
الى أن النائب العام التمييزي هو
«غير معني بإغضاب أحد» وأنه
«تخلى عن دوره»...
ُي ـهـ ّـم مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـلــى أن
يؤكد ما يلي:
 - 1إن قضاة لبنان كلهم يشكلون
ج ـس ـمــا ق ـضــائ ـيــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،يـحـكــم
ّ
يصح
باسم الشعب اللبناني ،فال
ت ـص ـن ـي ـف ـه ــم ب ـ ــن «أج ـ ـن ـ ـحـ ــة» أو
«مـحــاور» ،وهو تصنيف ال يمت
الــى الحقيقة بصلة ،ويسيء الى
السلطة القضائية التي هي ركن
أساسي من أركان دولة القانون.
 - 2إنــه بـنـ ً
ـاء على مــا تــوافــر لدى
ش ـع ـب ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــن وج ـ ــود
ق ـضــايــا رش ـ ــاوى ُدف ـع ــت لبعض
العسكريني ولـعــدد مــن املوظفني
في قصور العدل ،جرى التحقيق
فــي ه ــذه الـقـضــايــا تـحــت إش ــراف
الـنـيــابــات الـعــامــة املختصة ،وتـ ّـم
ً
االدعـ ــاء أص ــوال عـلــى ع ــدد منهم.
وقــد جــرت التحقيقات ،وأطلعت
الـجـهـ ُ
ـات املختصة الـنــائــب العام
التمييزي على مضمونها ،فتمّ
تـ ــدويـ ــن مـ ــا ورد مـ ــن م ـع ـط ـيــات
مـتـعـلـقــة بـبـعــض ال ـق ـض ــاة ،ب ـنـ ً
ـاء
إشارته ،بموجب محضرين
على
ّ ُ ِّ
م ـس ـت ـق ــل ــن ن ــظـ ـم ــا ل ـ ــدى شـعـبــة
امل ـع ـلــومــات .وقـ ــام الح ـقــا الـنــائــب
الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي بـتـكـلـيــف أحــد
امل ـحــامــن ال ـعــامــن ل ــدى الـنـيــابــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي ــة ب ـ ــإج ـ ــراء
التحقيق بـشــأن مــا ورد فيهما،
ّ
وقــد باشر القاضي املكلف عمله
ف ـ ـ ـ ــورًا ،كـ ـم ــا أحـ ـ ـ ــال صـ ـ ـ ــورًا طـبــق
األصــل عــن املحضرين الــى هيئة
التفتيش القضائي التي بــادرت
الـ ــى م ـم ــارس ــة صــاح ـيــات ـهــا فــي
ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد .وإن ج ـم ـي ــع ه ــذه
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ت ـت ـ ّـم ب ـس ـ ّ
ـري ــة تــامــة،
ً
عـمــا بــأحـكــام الـقــانــون وبحسب
األصول املرعية اإلجراء.
 - 3إن هيئة التفتيش القضائي
قامت وال تــزال تقوم بدورها في
هذا الصدد على أكمل وجه وفقًا
ّ
لصالحياتها القانونية .ويذكر
املـجـلــس ب ــأن السلطة القضائية
كــانــت الـسـ ّـبــاقــة مـنــذ س ـنــوات في
القيام بعملية «تنقية ذاتية»ُ .
 - 4ان املجلس يعتبر أن ما ن ِش َر
م ــن ش ــأن ــه زع ــزع ــة ث ـقــة املـجـتـمــع
بــالـقـضــاء وامل ـ ّـس بهيبة السلطة
القضائية وبــركـنــن مــن أركانها
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أال وه ـ ـ ـمـ ـ ــا رأس
النيابات العامة وهيئة التفتيش
القضائي.
أمينة ّ
سر مجلس القضاء األعلى
القاضي اليان صابر

توضيح:
ورد خ ـط ــأ ف ــي املـ ـق ــال امل ـن ـشــور
ف ـ ـ ــي «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أم ـ ـ ـ ــس ت ـح ــت
ع ـنــوان «جـبــق فــي جـبــل ّالشيخ:
مقاطعة االشتراكي ال تؤثر» ،أن
الغداء على شــرف وزيــر الصحة
جميل جبق في حاصبيا أقامه
النائب علي فياض وآل الحمرا،
والـ ـصـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـغ ـ ــداء أق ــام ــه
ف ـيــاض فــي مـطـعــم البحصاصة
ع ـل ــى ن ـه ــر ال ـح ــاص ـب ــان ــي ،ال ــذي
يملكه مــاجــد الـحـمــرا ول ـيــس آل
الحمرا.

في الواجهة

تقرير

مكافحة المرتكبين في القضاء:
َ

ُ
إذا فسد ملح األرض

«المستقبل» يستعد لـ«الفرعية» ...بخسارة نقابة المهندسين
أنعمت الظروف على
تيار المستقبل بغياب أي
مرشح ّ
جدي يواجهه في
انتخابات طرابلس الفرعية.
فكثرة العثرات على دربه،
ديما جمالي،
وأمام ُمرشحته ً
ُ
كانت ستشكل ثغرة لمرشح
يملك ماكينة قوية .مع
ذلكّ ،
يتصرف «المستقبل»
ّ
كأنه أمام معركة تاريخية.
وبغياب «خطر» ُمرشح من
 8آذار ،بات ّ
الهم األكبر إقناع
الناس باالقتراع

في صدارة ما يوصف
بحملة مكافحة الفساد،
كشف ارتكابات ومخالفات
ارتكبها قضاة .المعروفون
منهم قيد المساءلة،
والمخفيون ال احد
يعرف عددهم ومتى
موعدهم وتوقيت رفع
الغطاء عنهم .محاولة
لتنظيف سلك يصح فيه
قول القديس متى انه
«ملح االرض» .اذا فسد بماذا
ّ
ُيملح؟

ليا القزي
االنتخابات
قبل ستة أيام من تنظيم ّ
ال ـف ــرع ـي ــة ف ــي ط ـ ًـرابـ ـل ــس ،ت ـل ــق ــى ت ـيــار
املستقبل «صفعة نقابية» ،تمثلت في
سقوط تحالفه مــع الـقــوات اللبنانية
ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات نـ ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن
ّ
ـ ـ ـ الـ ـشـ ـم ــال« .األق ـ ـسـ ــى» أن ال ـخ ـس ــارة
ل ــم تـحـصــل ع ـلــى يـ ـ َـدي ح ــزب ال ـل ــه أو
«ب ـق ــوة ال ـس ــاح» أو «والي ـ ــة الـفـقـيــه»،
ك ـم ــا ي ـح ـلــو ل ــ«امل ـس ـت ـق ـب ــل» دائـ ـم ــا أن
ّ
ُيـجـ ّـيــش جـمـهــوره ،بــل إن مــن أسقطه
ً
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ه ـ ــم أوال ح ـل ـي ـف ــه فــي
«الفرعية» تيار الـعــزم ،وثانيًا التيار
ّ
وتجمع اإلصالح وتيار
الوطني الحر
الكرامة وحركة االستقالل والشيوعي
الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـي ـس ــار الــدي ـم ـقــراطــي
وج ـم ـع ـيــة املـ ـش ــاري ــع وال ـن ـق ـي ــب ف ــؤاد
ضاهر واملهندس مرسي املصري.
ق ــد ال تـ ـك ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـات ال ـن ـقــاب ـيــة
ُ
رتبطة بـ«الفرعية» ،ولكنها بالتأكيد
م ّ
مــؤشــر إلــى الــوضــع غير الجيد الــذي
ُي ـعــانــي مـنــه ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،خـ ّ
ـاصــة
ّ
أن م ـســؤولــن ف ــي ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ّ
ُيرجعون سبب الخسارة إلى «التخبط
داخــل تيار املستقبل ،وانقسامه إلى

نقوال ناصيف
ل ـي ــس وزي ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل أل ـ ـبـ ــرت س ــرح ــان
ـاض ف ــي هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـبــة .قبله
اول ق ـ ـ ٍ
ث ــاث ــة ق ـض ــاة ك ـب ــار ش ـغ ـل ــوه ــا :ام ـيــل
تيان ( ،)1966 - 1965يوسف جبران
( ،)1980 - 1979جوزف شاوول (1998
  .)2000االول ف ــي حـكــومــة تــرأسـهــاالـ ــرئ ـ ـيـ ــس رش ـ ـيـ ــد ك ـ ــرام ـ ــي ف ـ ــي ع ـهــد
الرئيس شارل حلو ،واالثنان اآلخران
 للمفارقة  -فــي حكومتني ترأسهماالرئيس سليم الحص .اولــى في عهد
الرئيس الـيــاس سركيس وثانية في
عهد الرئيس اميل لحود .في املقابل،
في اكثر من نصف قرن من الزمن ،لم
يـشـهــد ال ـق ـضــاء م ـحــاولــة اصـ ــاح من
ال ــداخ ــل ،خـلــت مــن الـتـسـيـيــس ،ســوى
مرتني فقط :اولى عام  1965استكملت
وأف ـ ـضـ ــت ال ـ ــى ن ـت ــائ ـج ـه ــا املـ ـت ــوخ ــاة،
وثــان ـيــة ع ــام  1999حـيــل دون ـه ــا رغــم
تخطيها عقبات اولــى .في هذه االيام
يشهد القضاء محاولة ثالثة بسبب
ما شاع اخيرًا ،كما في تجربة ،1965
عن مخالفات وارتكابات لقضاة تركت
اك ـث ــر م ــن تــأث ـيــر ف ــي احـ ـق ــاق ال ـعــدالــة
املنوطة بهم ،الذين غالبًا ما قيل انهم
«اصبع الله».
ُ
كشف في االسابيع االخيرة عن توقيف
مساعدين قضائيني ،ثــم عــن توقيف
ق ـضــاة ع ــن الـعـمــل وآخ ــري ــن متهمني.
يشهد القضاء نفسه من حني الى آخر
سـجــاالت وتنافسًا بــن الـقـضــاة على
ممارسة الصالحيات .ما يجري ايضًا
ف ــي س ـب ـيــل م ـكــاف ـحــة ف ـس ــاد  -ولـيــس
ال ـف ـس ــاد ت ـف ــادي ــا لـلـتـعـمـيــم  -مـعــاقـبــة
قـضــاة مـ ّـن دون حــل املشكلة االســاس
والسياسيني
وهي تدخل املرجعيات
َ
والنافذين .في الحقبة الشهابية خ ُبر
لبنان عسكرة السياسة ،وفي حقبة ما
بعدها تسييس الـجـيــش .منذ اتفاق
الطائف انتقلت الـعــدوى الــى القضاء
الحائر بني تسييسه واستقالله .لكل
مــرجــع ونــافــذ حـصــة فــي التشكيالت
ّ
الـقـضــائـيــة وتـ ــوزع مناصبها  -وهــو
شرط اقرارها شأن التعيينات االمنية
ّ
والعسكرية واالدارية  -ما شكل غطاء
ضــامـنــا ل ـل ـحــؤول دون ال ــوص ــول الــى
االرتكابات واملخالفات.
فيما يـجــري فــي هــذا الــوقــت ،ويـقــوده
الوزير الحالي ،محاسبة قضاة تحت
شبهة ارتـ ُكــاب ،يتردد ان الغطاء ُرفع
عـنـهــم ،او أرغ ـم ــت مــرجـعـيــاتـهــم على
الـكــف عــن حـمــايـتـهــم .وذل ــك مــا يصح
ابصاره في ادارات اخرى كذلك.
م ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن درس ـ ــي  1965و1999
ل ــم ي ــؤخ ــذ بـهـمــا ت ـمــامــا ف ــي الـتـجــربــة
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أك ـث ــر م ــن ف ــري ــق» .ب ـه ــذه «الـنـفـسـيــة»،
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األزرق لـ ـخ ــوض
االستحقاق يوم األحد .املؤشرات التي
ّ
تصله ،كلها غير مطمئنة .سوداوية
ّ
الوضع ال تتعلق بعدم فــوز املرشحة
ديما جمالي باملقعد النيابي ،بــل أن
ت ـكــون نـسـبــة االقـ ـت ــراع مـتــدنـيــة ج ـ ّـدًا،
فــا يتمكن «املستقبل» مــن استثمار
ال ـن ـت ـي ـج ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة وت ــدعـ ـي ــم
«شرعيته الشعبية» .لذلك سترتفع،
ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة ،وت ـي ــرة «ال ـن ــزوح»
املستقبلي مــن بـيــروت إلــى طرابلس.
وب ـع ــد أن «ف ـ ــرز» األمـ ــن ال ـع ــام لـتـيــار
املستقبل أحمد الحريري نفسه للعمل
ب ـ ـ ــدوام ك ــام ــل ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـش ـم ــال،
ّ
سـ ـ ـي ـ ــزور طـ ــراب ـ ـلـ ــس ك ـ ـ ــل م ـ ــن رئ ـي ــس
الحكومة سعد الحريري ،النائبة بهية
الـحــريــري ،ورئـيــس الحكومة السابق
ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،ال ــذي سـ ُـي ـشــارك مع
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق أش ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي فــي
احـتـفــال انـتـخــابــي فــي منطقة الـقـ ّـبــة.
وف ــي مـقــابــل «فــائــض ال ـحــريــريــة» في
إدارة العملية االنتخابية ،و«الصمت
ّ
تتميز بــه جمالي،
االنـتـخــابــي» ال ــذي
تـ ـغـ ـي ــب شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة/
ط ــرا ّب ـل ـس ـي ــة عـ ــن الـ ـج ــو االن ـت ـخ ــاب ــي،
وكأنها غير معنية بـ«املعركة» التي
اخترعها األمني العام وتياره.
«ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ُيـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات؟ أيـ ـ ـ ــن هـ ـ ــو م ـص ـط ـفــى
علوش ومحمد كبارة وسمير الجسر
و(مـ ـن ـ ّـس ــق امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي ط ــراب ـل ــس)
ناصر عدره؟» ،تسأل مصادر سياسية
طــرابـلـسـيــة حـلـيـفــة لــ«املـسـتـقـبــل» في
االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي .ال ـســؤال هو
ّ
لـلـقــول إن «ج ــزءًا أســاسـيــا مــن العمل
السياسي يـهــدف إلــى جعل االنـصــار
معنيني بــالـصــراع االنـتـخــابــي ،حتى
ي ـت ـشـ ّـج ـعــوا ع ـل ــى ال ـع ـم ــل .هـ ــذا األم ــر
م ـف ـقــود ح ــال ـي ــا» .ال ـن ـق ـطــة اإلي ـجــاب ـيــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ّ ل ـل ـت ـي ــار األزرق ،بـحـســب
املصادر ،أنــه يملك خطابًا سياسيًا...
سياسيني« ،إال
لكن من دون أخصام
ّ
ّ
أن مشكلته الـكـبــرى تكمن فــي أن ــه ال
يملك أدوات املـعــركــة ال ــازم ــة ،وتـكــاد
ال ـ ـكـ ــأس ت ـف ـي ــض مـ ــن األخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـتــي
راك ـم ـه ــا ط ـي ـلــة ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة».
ُ
وتعيد املـصــادر التشديد على نقطة

ّ
م ـه ـم ــة أنـ ـ ـ ــه «ال ُيـ ـمـ ـك ــن فـ ـ ــرض دي ـم ــا
ج ـم ــال ـ ّـي بـ ـه ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة ،ب ــاالت ـك ــال
عـلــى أن ـهــا أس ـتــاذة جامعية ومثقفة.
الطرابلسيون يأخذون موقفًا سلبيًا
ّ
التكبر عليهم،
من أي شخص ُيحاول
وال ي ـت ـصـ ّـرف مـعـهــم بـشـعـبــويــة» .من
النعم الحاصل عليها تيار املستقبل،
ِ
«غـيــاب أي مـنــافــس ج ـ ّـدي فــي وجـهــه،
وإال لكان أطاح جمالي .يراهن التيار
حــال ـيــا ع ـلــى أن تـ ــؤدي زي ـ ــارة رئـيــس
الحكومة إلى ارتفاع نسبة التصويت
ً
قليال».
هــل هــذا يعني ُوجــود فرصة للخرق
مـ ــن ِقـ ـب ــل أح ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن اآلخ ــري ــن
(م ـص ـب ــاح األح ـ ـ ــدب ،ي ـح ـيــى م ــول ــود،
ع ـمــر ال ـس ـيــد ،ط ــال كـ ـب ــارة ،مـحـمــود
ال ـص ـمــدي ،حــامــد عـمـشــه ،ن ــزار زك ــا)،
فـ ـيـ ـتـ ـك ــرر سـ ـيـ ـن ــاري ــو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـب ـلــديــة ،ي ــوم رب ـحــت الــائ ـحــة الـتــي
دع ـم ـه ــا ريـ ـف ــي ضـ ـ ّـد الئـ ـح ــة تـحــالــف
املستقبل ـ العزم ـ تيار الكرامة ـ محمد
ال ـص ـفــدي؟ ت ـ ّ
ـرد امل ـص ــادر السياسية
الطرابلسية بــوجــود صعوبة لذلك،
ّ
«ألنه في البلدية كان هناك  24عضوًا،
أقل واحد فيهم قادر على تأمني 200
ص ــوت ،مــع وج ــود مـنــدوبــن لهم في
ّ
ً
كـ ــل امل ــراك ــز االن ـت ـخــاب ـيــة ،ف ـض ــا عن
كونهم أبـنــاء الـعــائــات الطرابلسية
القادرة على التقاط النبض الشعبي
في الوقت نفسه» .ال يملك املرشحون
الـ ـح ــالـ ـي ــون هـ ـ ــذا «ال ـ ـ ـتـ ـ ــرف» .ف ـت ـقــول
ّ
املصادر إن شغل االنتخابات «حرفة
ال يـمـلــك أدواتـ ـه ــا الـجـمـيــع .مصباح
األحدب يمتهن جيدًا كيفية خوضها،

تراجع األحدب
عن موافقته
على االنسحاب
لصالح مولود

ّ
ول ـك ــن مـشـكـلـتــه أنـ ــه ف ـقــد املـصــداقـيــة
ل ــدى الـنــاخـبــن» .أم ــا يحيى مــولــود،
ـادر على التأثير في
فال يــزال «غير قـ ٍ
الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة» .فاملنطقة التي
ينتشر فيها هؤالء «كبيرة وبحاجة
إل ــى جـهــد وإم ـكــانــات كـثـيــرة ،ال أحــد
خ ـ ــارج ال ـت ـك ـتــات امل ــادي ــة الـضـخـمــة
ً
قـ ـ ٌ
ـادر عـلــى تلبية حــاجــات ـهــا» .مـثــا،
واح ــدة مــن ال ـح ــاالت الـتــي يواجهها
م ــول ــود ب ــاس ـت ـم ــرار ه ــي س ــؤال ــه مــن
قبل أبـنــاء الطبقات املـحــرومــة« ،ملــاذا
تترشح إلــى االنـتـخــابــات إذا كنت ال
الدواء
تملك
املال أو القدرة على شراء ّ
لـ ـن ــا؟»ُ .
وي ـخ ـب ــر أحـ ــد امل ــرش ـح ــن أن ــه
«حــن نـبــدأ حديثنا ،خــال لقاءاتنا
في املناطق الشعبية ،يكون الجميع
ض ـ ّـد ال ـس ـل ـطــة .ال تـ ــدوم ه ــذه الـحــالــة
ً
طــويــا ،فيعود الـنــاس إلــى الطلبات
املـعـيـشـيــة» .كـيــف سـيـكــون إذًا تـ ّ
ـوجــه
أبناء األحياء الشعبية في طرابلس؟
ال أحد يملك الجواب« ،ولكن املستقبل
ُي ـح ــاول دخــولـهــا عـبــر دف ــع املـ ــال .إذا
ل ــم ُي ـخ ـ ّـص ــص ل ـهــا م ـيــزان ـيــة ك ـب ـيــرة،
فستكون ُم ـت ـحـ ّـررة ،فـتــأتــي النتيجة
عكس املتوقع .وهنا رهان املرشحني
املستقلني».
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وف ـ ـ ـ ــرة امل ــرشـ ـح ــن
ّ
امل ـس ـت ـق ـل ــن ،إال أن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
ّ
يـتـصـ ّـرف كما لــو أن خصمه الوحيد
ّ
ه ـ ــو يـ ـحـ ـي ــى مـ ـ ــولـ ـ ــود .يـ ـتـ ـج ــل ــى ذل ــك
ُ
ب ــاألخ ـب ــار ال ـت ــي ت ـن ـشــر ض ـ ّـد م ــول ــود،
بــدءًا من عمله في «مجموعة تحسني
خ ـيــاط» ،وعــاقـتــه مــع الــوزيــر جـبــران
باسيل «غـيــر املـحـبــوب فــي طرابلس،
ّ
ولإليحاء بأن مولود ال يختلف بشيء
ً
عــن الطبقة السياسية» ،وص ــوال إلى
زيــارتــه ســوريــا واتـجــاه الناخبني في
جـبــل محسن إل ــى االق ـت ــراع ل ــه .حــاول
م ــول ــود ت ـع ــزي ــز وض ـع ــه االن ـت ـخ ــاب ــي،
مــن خــال توحيد األص ــوات املستقلة
قــدر اإلمـكــان حــول شخصه؛ فتواصل
مــع األح ــدب ،وكتبا ورق ــة تـنـ ّـص على
ان ـس ـح ــاب ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ملصلحة
مّــول ــود ،وق ــد وافـ ــق األول عـلـيـهــا ،إال
أنــه ما لبث أن بـ ّـدل رأيــه ،مراهنًا على
انسحاب مــولــود لــه ،لتكون النتيجة
اسـتـكـمــال االس ـت ـع ــدادات ل ـيــوم األحــد
بوجود ثمانية مرشحني.

انتخابات مهندسي طرابلس :صدمة لتحالف المستقبل والقوات
عبد الكافي الصمد
ما بين تجربتي  1965و :1999القضاة ال السياسيون يصلحون البيت (هيثم الموسوي)

الـثــالـثــة ،مــا يـجـعــل ام ـت ـحــان ســرحــان
نــاقـصــا ،وقــد ال يفضي تمامًا الــى ما
يتوخاه.
ال ـت ـق ــت ت ـجــرب ـتــا م ـكــاف ـحــة ف ـس ــاد فــي
الـ ـقـ ـض ــاء ع ــام ــي  1965و 1999عـلــى
ه ـ ــدف واحـ ـ ـ ــد ،ك ـم ــن ف ـي ــه س ـ ـ ّـر ن ـجــاح
امل ـه ـمــة .تمكنت االولـ ــى مــن الــوصــول
ال ـي ــه ،واخ ـف ـقــت ال ـثــان ـيــة ت ـحــت وط ــأة
ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،هـ ــو ال ــرف ــع
الشامل للحصانة عن القضاة جميعًا،
ب ــا اس ـت ـث ـنــاء ،تـمـهـيـدًا ل ـل ـخــوض في
ُ
م ـل ـف ــات املــرت ـك ـب ــن م ـن ـهــم .ل ــم ت ـعــالــج
ح ـي ـنــذاك املـشـكـلــة بــالـقـطـعــة ،ش ــأن ما
يجري اليوم.
كــان الــرئـيــس ش ــارل حلو ُيطلق على
م ــا اح ــدث ــه ف ــي عـ ـه ــده ،ع ــن مـكــافـحــة
الـفـســاد ،صفة «إصـ ــاح» ،فيما نعته
ك ـث ـي ــرون ب ــأن ــه اق ـ ــرب الـ ــى «ت ـط ـه ـيــر»،
وشـ ــاعـ ــت ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة وال ت ـ ـ ـ ــزال .شـمــل
وقتذاك  12قاضيًا ُصرفوا من الخدمة
مــن مـجـمــوع مــا يـقــرب مــن  200قــاض
كان يتألف منهم هذا السلك .اعتمدت
الـســابـقــة  -فــي ظــل وزي ــر ال ـعــدل اميل
ت ـي ــان  -ع ـلــى ق ــوان ــن اق ـ ّـره ــا مجلس
النواب في تشرين االول  ،1965قضت
بــرفــع شــامــل لـلـحـصــانــة ع ــن الـقـضــاة

واملــوظـفــن ،واسـتـمــرت هــذه القوانني
ن ــاف ــذة ُح ـتــى م ـن ـت ـصــف ال ـث ـمــانـيـنــات
حينما ألغيت ،لكن من غير ان يصير
الى تطبيقها ثانية بعد عام  .1965في
بعض املــرات هدد يوسف جبران ،في
معرض تحذيره القضاة ،بالعودة الى
تطبيقها.
الـخـطــوة الـتــالـيــة لــرفــع الـحـصــانــة عن
ال ـق ـضــاة وامل ــوظ ـف ــن ،تــألـيــف هيئتني
ق ـض ــائ ـي ــة واداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ت ــول ـت ــا تـنـظـيــف
ال ـق ـض ــاء واالدارة م ــن املــرت ـك ـبــن من
خ ـ ــال اج ـ ــراء ي ـ ــن اح ــدهـ ـم ــا اس ـت ـقــالــة

رفع الحصانة عن
القضاة والهيئة
المستقلة شرطا نجاح
مكافحة الفساد

طوعية للقاضي او املوظف ،او فرض
احالته على التقاعد .في كانون االول
 1965انـهـيــت خــدمــات الـقـضــاة الـ ــ،12
مــن غير ان يستقيلوا ،بينهم رئيس
مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان
املحاسبة الــى عـشــرة قـضــاة مــن رتب
عالية.
بهذا االجراء أنشأت الهيئة القضائية
ال ـت ــي ن ـيــط ب ـهــا ب ــت م ـل ـفــات ال ـق ـضــاة
املـ ّـرت ـك ـبــن ســاب ـقــة ل ــم ت ـت ـك ــرر ،لكنها
مثلت افضل ضمان لتفادي تسييس
امل ـ ـل ـ ـفـ ــات وأص ـ ـحـ ــاب ـ ـهـ ــاُ .ح ـ ـصـ ــر ب ـهــا
االختصاص ،فبقي الوزير والسلطات
السياسية في منأى عنها تمامًا .بدا
رفـ ــع ال ـح ـصــانــة وال ـه ـي ـئــة الـقـضــائـيــة
املستقلة شرطا نجاح املهمة.
فـ ــي تـ ـج ــرب ــة  1999بـ ـ ـ ــدأت املـ ـح ــاول ــة
عندما حضر رئـيــس هيئة التفتيش
القضائي وليد غمرة الى وزير العدل
جوزف شاوول ،يخطره بأن بني يديه
م ـل ـفــات ل ـ ــ 40قــاض ـيــا مــرت ـك ـبــا .مـلـفــات
موثقة متماسكةّ ،
شبهها غمرة بأنها
«بــاطــون مسلح» من وفــرة صدقيتها
وصـحـتـهــا ودق ـت ـهــا .عـلــى االث ــر تـقـ ّـدم
شــاوول بمشروع قانون برفع شامل
لـ ـلـ ـحـ ـص ــان ــة ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة ج ـم ـي ـع ــا،

حــاصـرًا مــدة رفــع الحصانة بأسبوع
واحـ ـ ــد فـ ـق ــط ،ك ـ ــاف مل ــراج ـع ــة امل ـل ـفــات
الــ 40وأصحابها ،مع منح هؤالء حق
املراجعة والطعن الــذي منعها عنهم
اص ــاح  .1965اق ــره مـجـلــس الـ ــوزراء،
اال انــه لم يصل الــى الهيئة العمومية
ُ
ملـجـلــس الـ ـن ــواب وط ـ ـ ــوي .تـبـعــا لــذلــك
ُ
طمرت ملفات القضاة الـ ،40واستمروا
في وظائفهم ،وحيل دونّ مالحقتهم
على ارتكاباتهم جراء تدخل سياسي
لــم يكن مخفيًا فــي عهد لـحــود ،وهو
بالكاد في سنته االولــى .ذهــب لحود
من ثم الــى طــراز آخــر من «االص ــاح»،
اخ ـف ــق ســري ـعــا وانـ ـه ــار ،حـيـنـمــا عــزم
على محاسبة السياسيني خصومهم
ومالحقتهم ،مــا انتقل بإصالحه من
هدف الى سواه هو تصفية حسابات
سياسية.
ق ــد يـ ـك ــون م ــا ت ـح ـت ــاج إلـ ـي ــه الـحـمـلــة
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـت ـن ـظ ـي ــف ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء رفـ ــع
ً
الـحـصــانــة ع ــن ال ـق ـضــاة جـمـيـعــا اوال.
ُ
اذذاك تـقــاس جــديــة مجلسي ال ــوزراء
والنواب في استكمال ما بدأه القضاء
بنفسه اذ اع ـ ّـد املـلـفــات ،بــا تسييس،
ويستكمله لوحده .تطهير  1965يظل
ً
افضل حاال من خيبة .1999

ال ُيـنـتـظــر أن ي ـخ ــرج ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
والـ ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـيــة م ــن تـحــت تأثير
صــدمــة خسارتهما انـتـخــابــات نقابة
املهندسني في طرابلس ،أول من أمس،
ف ــي مـهـلــة زمـنـيــة ق ـص ـيــرة .فالهزيمة
الـتــي لحقت بهما كــانــت م ـ ّ
ـدوي ــة .هي
أنهت سيطرة الطرفني على واحدة من
أكبر النقابات الشمالية طيلة السنني
املــاضـيــة ،كـمــا أنـهــا تــركــت الكثير من
الـ ـتـ ـص ـ ّـدع ــات وال ـ ـنـ ــدوب ف ــي ص ـفــوف
ال ـط ــرف ــن ،وه ــي س ـتــرخــي بـتــأثـيــرهــا
عليهما في االستحقاقات املقبلة.
أس ـب ــاب ع ــدي ــدة تـقــف وراء الـخـســارة
الثقيلة الـتــي تلقاها تـيــار املستقبل
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة (حـلـيـفـهـمــا تـيــار
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ف ـ ـ ـ ــاز مـ ــرش ـ ـحـ ــه العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
س ـي ــاس ـي ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة) ،فـ ــي ن ـقــابــة
اعتقدا أنها ّ
مطوبة باسميهما ،بعدما
أحكما قبضتيهما عليها طيلة أكثر
مــن عـقــديــن ،ول ــم يستطع أي تحالف
انتخابي كسر احتكارهما لها ،إلى أن
حصل ذلك قبل يومني.
اط ـم ـئ ـنــان ال ـت ـيــار والـ ـق ــوات للنتيجة
سـ ـلـ ـف ــا ،ج ـع ـل ـه ـم ــا يـ ـقـ ـف ــان ال ـن ـق ــاش
ع ـلــى أي م ــاح ـظ ــات ّ
وجـ ـه ــت إلـيـهـمــا
ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ــن قــاعــدت ـي ـه ـمــا
االنتخابيتني العريضتني فــي نقابة
امل ـه ـنــدســن ،وه ــي مــاح ـظــات كشفت

مـ ـص ــادر ال ـط ــرف ــن لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنـهــا
تتلخص في «االعتراض على األسماء
التي جرى ترشيحها والقت اعتراضًا
جـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزه ،وأسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب فـ ــرض
املــرشـحــن مــن ف ــوق مــن دون ال ـعــودة
إل ــى ال ـق ــواع ــد ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي مـحــاولــة
إلقناعها ،وتراكم املمارسات السلبية
خالل السنوات السابقة».
أما الطرف اآلخر الفائز في االنتخابات،
والذي ّ
ضم تحالفًا واسعًا أبرزه تيار
ّ
الـعــزم والتيار الوطني الـحــر وتجمع
اإلصـ ـ ـ ــاح وت ـ ـيـ ــار الـ ـك ــرام ــة والـ ـح ــزب
السوري القومي االجتماعي وجمعية
املشاريع الخيرية اإلسالمية ونقباء
سابقني ،فقد أعــادت مصادره أسباب
ف ـ ــوزه إلـ ــى «ت ـم ــاس ــك ت ـحــال ـف ـنــا ال ــذي
استمد قوته من وجود التيار الوطني
عـلــى رأس الـسـلـطــة ،واس ـت ـيــاء قــواعــد
واسعة من املهندسني ،سواء القدامى
منهم أم الجدد ،من هدر وفساد ومن
ت ــوظ ـي ــف ومـ ـح ــاب ــاة شـ ــركـ ــات تــأمــن
محسوبة على تيار املستقبل والقوات
اللبنانية ،ومــن تـحـ ّـول النقابة خالل
السنوات األخيرة إلــى مركز سياسي
وانتخابي لتيار املستقبل».
وأظـ ـه ــرت ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
ش ـ ــارك ف ـي ـه ــا قـ ــرابـ ــة  2900م ـه ـنــدس
م ـن ـت ـس ـبــن إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،الن ـت ـخ ــاب
أرب ـع ــة أع ـض ــاء ف ــي مـجـلــس ال ـن ـقــابــة،
فــوز ثــاثــة أعـضــاء مــن تحالف العزم

نتائج النقابة ستنعكس
على معركة النقيب
العام المقبل ،وعلى
فرعية طرابلس األحد

ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،هـ ــم عـلــي
هــرمــوش (ال ـع ــزم) عــن فـئــة املــوظـفــن،
ص ـف ــوان ال ـش ـه ــال (ت ـج ـمــع اإلص ـ ــاح)
ع ــن ف ـئــة امل ـه ـنــدســن امل ــدن ـي ــن ،وائ ــل
ال ــدب ــس (ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر) عن
ف ـئــة امل ـه ـنــدســن امل ـع ـم ــاري ــن ،مـقــابــل
فــوز جيلبير مرعب (تـيــار امل ــردة) من
الالئحة املنافسة.
هــذه النتيجة جعلت الطرف الخاسر
يـ ـعـ ـت ــرض عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــرز اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
لــأصــوات بشكل كــاد يثير إشـكــاالت،
رغــم أن هــذا الفرز كــان يعتمد سابقًا،
وطالب بإعادة الفرز يدويًا .وتحقق له
مطلبه ،رغــم االعـتــراضــات عليه .ومع
ذل ــك ف ــإن ال ـفــرز ال ـيــدوي ال ــذي استمر
حـتــى ســاعــات الـفـجــر األول ــى مــن يــوم
اإلثنني ،أكد نتائج الفرز اإللكتروني،

التي أظهرت فارقًا كبيرًا في األصوات
بـ ـ ــن الـ ــائ ـ ـحـ ــة الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزة والـ ــائ ـ ـحـ ــة
الخاسرة.
هذه النتيجة ستترك تبعاتها بال شك
داخل نقابة املهندسني التي ستنتخب
ال ـعــام املـقـبــل نقيبًا جــدي ـدًا لـهــا خلفًا
للنقيب الحالي بسام زيادة املحسوب
على تيار املستقبل ،وهــي انتخابات
بــدأت حساباتها منذ اآلن ،لكن وفق
املستجدات والقواعد الجديدة.
إال أن التأثير السياسي األكبر لنتائج
انتخابات نقابة مهندسي طرابلس
س ـي ـكــون ع ـلــى ال ـت ـحــالــف االن ـت ـخــابــي
املـسـتـجــد ب ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل وتـيــار
العزم ،الذي يخوض يوم األحد املقبل
امتحانًا صعبًا يتمثل في االنتخابات
النيابية الـفــرعـيــة فــي طــرابـلــس ،ألنــه
ب ـ ــات ي ـخ ـش ــى عـ ـل ــى ت ـح ــال ـف ـه ـم ــا مــن
االن ـه ـي ــار ب ـعــد االتـ ـه ــام ــات امل ـت ـبــادلــة
بينهما على خلفية انتخابات نقابة
امل ـه ـن ــدس ــن ،وك ـ ــان مـخـتـلــف وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـســرحــا ب ــارزًا
لـهــا .وسيجعل ه ــذا ال ـخــاف حظوظ
ف ـ ــوز م ــرش ـح ــة الـ ـتـ ـي ــار األزرق دي ـمــا
ج ـمــالــي ت ـت ــراج ــع (ع ـل ــى األق ـ ــل لجهة
نسبة االقتراع) ،نظرًا إلى أن التيارين
ُي ـع ـت ـب ــران األكـ ـب ــر ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وم ــن
شــأن افتراقهما أن يخلط الكثير من
األوراق ،ويفتح املجال أمام حسابات
مختلفة.

