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ه                    ا تكن اوجه االختالف مع ا فضيلة   . لوليد جنبالط فضيلة ال يملك المرء اال ان يعترف له بها، اي انه
رتين في غضون شهر               دو م ذل     . الوفاء، وقد شاءت الظروف ان يظهرها بشكل م رد في ب دما انف فبع

ع عن العماد حكمت    جهود تنظيمية آي يكون تشييع ريمون اده على قد مقام الفقيد، ها هو ينبري للدفا              
ا                 . الشهابي اد من المنفى فيم اد الشهابي، سوى ان االول ع طبعا، ال شيء يجمع بين العميد اده والعم

.آذلك، ال مقارنة ممكنة بين تبعات الوفاء في آل من الحالين. الثاني ذاهب اليه
بالط السو                    اء جن د حلف ارة االمتعاض عن ل الث ة    فاذا آان الحداد على ريمون اده قاب ان مطالع ريين، ف

اد          " خرقا"الدفاع عن العماد الشهابي تعّد في عرف العالقات المميزة           اآبر بما ال يقاس من مجرد انتق
دخال        فها ت ها، بوص حاب جيش ة بانس ى المطالب ان او حت ي لبن ق ف ة دمش ا (سياس افرا ايض ي ) وس ف

اب                 اه االي ام في اتج ق الش ه طري د   .الصراعات الداخلية، وهذا ما ال تتسع ل آل من اخذ امي     " في بل
ا        "و" صار عمي  ارى                 "اليد التي ال تستطيع آسرها، قّبله ك من قواعد االذعان التي تتب ا هنال ى م ، ال

وم الشهامة ليصب في                     بالط مفه د جن د ولي اء عن طبقة سياسية تابعة على تطبيق حرفيتها، يتعدى الوف
ه، باالضافة       . اسةخانة المحافظة على القليل القليل من االعتبار المتبقي للسي         ه سبب وجي ذا في ذات وه

ريح    ام تج بالط ام د جن ا ولي ي يمثله ة الت ة الوطني دفاع عن القيم داخلي، لل وازن ال تلزمات الت ى مس ال
.، أآانت لبنانية ام سورية"بيانات المصادر"

ا يحصل داخل سوريا، وهو م                             ل عم ي التغاف ات ال يعن ه في التحالف ا  بيد ان وفاء وليد جنبالط وثبات
دما آانت            "قضية الشهابي  "تعّبر عنه    د بع ذا اسمها الجدي ي  "، وه ل ان تحمل اسما    " قضية الزعب وقب

اءات  م من ايح ة " المصادر"آخر يفه يس الجمهوري م نائب رئ ون اس د يك ه ق هابي ان حول وداع الش
ين ا         " المصادر"ولكن، بما ان    . العربية السورية عبد الحليم خدام     ة صلة ب لفاسدين  اياها تنطحت القام

واطن                      ذين استخرجهما اي م ذآير بالدرسين االساسيين الل دا الت د يكون مفي في البلدين المتالزمين، فق
.من الحرب على الفساد في لبنان

يس          ابات ل ع لحس ت تخض ا آان ة، آأنم ة فعلي ق اي نتيج ت دون ان تحق ة توقف و ان الحمل  االول ه
دمها     م،         . االصالح في مق اني، وااله درس الث ا ال ان                 ام ة آ ذه الحرب جرت في ظل حكوم و ان ه فه

رآنها السياسي االبرز، قبل ايام من تشكيلها، رآنا ال يقل بروزا في التي سبقتها، شريكا مضاربا في                 
.آل شيء

ى          ر حت د يفتق الحري في بل م ب  اذا آانت الحرب على الفساد انتهت الى مثل هذه المهزلة في لبنان، فك
فافية   ن الش ى م د االدن ى الح دد  ال رانيين الج وا، الطه اؤوا أم أب ت، ش ي  .  الزم فافية ف اب الش ي غي فف

ة  ى آل فصل من فصول الحمل د، يبق اب من دم جدي ذا الغي موضع السياسة السورية، وان تغذى ه
لماذا فالن وليس عالنا؟ لماذا حملة مجتزأة، وبالقطارة؟ آيف يمكن التستر على       : تساؤل عند المواطن  

ذه                        ى ه رد عل د يكون ال ة وضحاها؟ ق ين ليل الفساد فيسود اعواما وأعواما قبل ان تحدث االآتشافات ب
اء     التساؤالت ما سعت اليه الجهات القيمة على الحملة عندما اتهمت العماد الشه   ه نجح في اخف ابي بأن

.الحقيقة امام من هم أعلى منه في هرمية السلطة السورية
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هل ما يكشف اآلن هو آل الحقيقة؟ وهل         :  لكن هذه الحجة، ان سلمنا بها، ال تجيب عن السؤال االهم           
ال نجاح اي من متهمي اللحظة                           ا، ان احتم ى العكس تمام اد وحده؟ عل الحقيقة الضائعة هي في الفس

د                      الراه م تكشف بع نة في اخفاء جزء من الحقيقة تم آشفه أخيرا يدفع الى التساؤل عن أجزاء اخرى ل
وا       . وقد ال تكشف ابدا    وهذا، باالضافة الى اعادة االعتبار الى من آانوا ينتقدون السياسة السورية ودين

.لهذا السبب، يشجع على البحث عن االلتواءات نفسها في مجاالت اخرى غير الفساد
ره نجح                       ف  اذا ال يكون غي ألة االدارة االقتصادية، فلم ة في مس اء الحقيق اذا آان نجح من نجح في اخف

ل     ان آ ة؟ واذا آ ة اللبناني ي ادارة المحمي يما ف ية، والس ي االدارة السياس ائق ف ي حجب الحق دوره ف ب
ا                      نجح اآلن في المسعى نفسه؟ واذا آ رهم ال ي م     هؤالء نجحوا في السابق، فمن يضمن ان غي ن من ه

ذه           في قمة الهرم السوري وقعوا ضحية الكذب، فكيف ينجو منه من هم اصغر حجمًا وخبرة؟ ليست ه
ا                ا اي مسؤول سوري أي االسئلة للتشكيك، وان يكن الشك اآتسب اآلن شرعية ال يستطيع ان ينكره

.اسيةيكن رصيده، ولعل الدافع اليها ما نشاهده في مجال ال عالقة له بالفساد هو الديبلوم
ه من                       يما تخفيف اروق الشرع، والس ة السوري ف ر الخارجي  فأمام االنقالب في بعض تصريحات وزي
يد الشرع    ر ان الس ير واضحًا، غي ان، ال تفس وب لبن ي جن ة ف ه عن المقاوم ي آالم ة االنتصار ف لغ

داً       . تفتحت عيناه اخيرًا على حقائق آانت تحجب عنه في ماٍض قريب           ؟ فأي حقيقة اخرى سيكتشف غ
ة            ْن           . ربما ان الحقيقة نفسها دائمًا نسبية، آما يقول سر الديموقراطي دري َم ذا الشيء ال ن ون؟ ه اتعرف

 .نجح في اخفائه
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