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انون ة الق ا دول ومي ي ا مؤسسات! ق د! وافرحي ي ال اح ن يق د، ول ستقيل اح ن ي ضاء . ل م الق ذا حك هك
ضليل                        ) العسكري( ة ت ضائية بتهم ة والق ولي المناصب االمني في القضية المرفوعة ضد عدد من مت

رسميًا،  . ئيليالمواطنين واثارة النعرات الطائفية وتعريض سمعة الدولة وتقديم الخدمات للعدو االسرا          
ة من                         ه في المحن دي ورفيقي ق الهن الدعوى لم تكن مقامة ضد هؤالء، لكن منذ خرج التحقيق مع توفي
رئتهم      تهم او تب ى ادان دعوًا ال يس م سكريًا، ل و ع ضاء، ول دفاع، صار واضحًا ان الق ة وزارة ال اقبي

وهم في تلك االقبية، ناهيك      بمقدار ما هو مطالب بايجاد مخرج يحفظ ماء الوجه بالنسبة الى الذين زج            
.بهيبة المقامات

فال بد من ان تمر بضعة اشهر اضافية عسى يكون      .  لذا، آانت البراءة مستحيلة في المحاآمة االولى       
ين  سؤولين االمني ن الالم ة م ه مجموع ذي رمت ب ال ن االآاذي ل م م الهائ سوا الك د ن ون ق المواطن

ا لالسف              والذي   -والقضائيين والسياسيين في االعالم      ل، وي  -وجد اآلذان الصاغية عند اآثر من زمي
ي  ي افتتحت ف ة الت سرحية المحزن ام .  آب الماضي٧خالل الم ة بالتم ومرت االشهر اضافية، اربع

ى يجوز                               دو حت ا يب ى م ة عل م تكن آافي ا ل ز، لكنه ة التميي ام في مرحل ًا لالحك والكمال، فاتاحت تخفيف
ى تفويت        . اسات وال حسابات سياسية   التفكير في احقاق الحق من دون التب       دي ال وسيضطر توفيق الهن

أتهم العرض         . سنته الجامعية الثانية ألن ال احد بين الالمسؤولين ينوي االستقالة          م ي يمكن تفهمهم، اذ ل
ة                      شهيرة التي بثت ضمن حلق ة ال ة واالخراجي اولتهم التمثيلي السينمائي المغري الذي انتظروه بعد مح

اميرا  ن الك وان  خاصة م ة بعن دي " الخفي ق الهن ات توفي رك   ". اعتراف م يت أة ل ع المفاج ق ان وق والح
دير االداء ذ مجال تق شاهد آنئ شهير . للم شريط ال ادة بث ال ا يجب اع ه -ربم ر علي د - اذا عث  اآلن وق

.صار معلومًا ان اثنين من االشخاص الثالثة الذين صوروا فيه آانا يمثالن
ان موهبتهم  ستطيع امتح ذا ن دوء هك ل ه صب    . ا بك ضائع، سين شريط ال ى ال ور عل ار العث ي انتظ ف

ذ اآلن ان الَمخرج سياسي، سواء                . القانونيون غدًا على دراسة قرار المحكمة      لكن ال شك عند احد من
سة                       ة، واطراف في المعارضة او الكني ا من جه سلطة واجهزته ين ال ا ب جاء نتيجة تسوية متفق عليه
ول       تنبطتها عق سووية اس ة ت ن محاول رًا ع ح، تعبي ذا االرج ان، وه رى، ام آ ة اخ ن جه ة م الماروني

.مشابهة لتلك التي آتبت السيناريو االصلي الرديء
اء اهل   دعم ادع د ي سياسي، وق شنج ال ن الت ي التخفيف م ساهم ف ال ان الَمخرج ي ي اي ح  وال شك ف

اة حوار      واطن اللبن     . السلطة بانهم دع الة               لكن الم ي، اي رس ستثمر االجنب ى ال نحكي عن الم اني، حت
ا                    -يتلقاها من هذا المسلسل االمني       ان م ع في مك ر من ترب  القضائي المرتبك؟ أّن ال حرمة الحد، غي

ا؟ أّن                  ًا لتجميله سلطة واحيان زة ال ات اجه ة اخفاق من السلطة او في اروقتها؟ أّن المحاآمات هي لتغطي
يئًا اال بانقضاء مهلة آافية بعد الفعلة الشنيعة التي ُترتكب في حقه؟ وحده              المتهم في لبنان ال يصبح بر     

وفي ما عدا ذلك، . المواطن العادي يطرح على نفسه مثل هذه االسئلة، وربما ايضًا المستثمر االجنبي       
وز ٧ال الموظفون الذين دّبروا مسرحية  . ال تعني احدًا، ذلك ان احدًا لن يستقيل او يقال          راء  آب وال ال

  اما الوزراء اآلخرون الذين خلناهم مهددين بالواسطة، وفي مقدمهم رئيس الحكومة،. الذين غطوهم
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د          انون ض صرة الق صوصًا ن يئًا، وخ نهم ش ر م ي، اال ننتظ ن آب الماض بوع م ا، ذات اس د تعلمن فق
  .القابضة عليه او حماية المؤسسات ضد اهلها" الدولة"
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