
التمرد على القضاء مستمر.. وفي الوقت الحكومي الضائع سباٌق على شعار 
 ""حقوق المسیحیین

 

رغم تزاحم اللقاءات واالتصاالت والمشاورات محلیاً وخارجیاً، تبقى أزمة تشكیل الحكومة عالقة بین بعبدا  
المواقف المتباینة بین الطرفین التي  قتھ وھذا ما تشیر الیھ وبیت الوسط، فكل منھما یرى الحل على طری

تنعكس سجاالً بین التیارین، تستمر شظایاه في تھشیم الجسم القضائي الذي لم یسلم من التسییس على خلفیة  
تمرد القاضیة غادة عون على قرار مدعي عام التمییز غسان عویدات كما على قرارات مجلس القضاء  

فة في عوكر مستكملة ما بدأتھ مطلع األسبوع وبالعراضة  األعلى، إذ عادت وقصدت شركة مكتف للصیر
 .السیاسیة نفسھا التي عكسھا االعتصام أمام الشركة، رغم كل قرارات مجلس القضاء األعلى

 

مصادر قضائیة اعتبرت عبر جریدة "األنباء" االلكترونیة أن "ھذه القضیة كان من المفترض أن تكون قد  
باجتماع مجلس القضاء األعلى وتكلیف التفتیش القضائي بالتحقیق في   ُسویَت بعد مشاركة القاضیة عون

الملف، لكن معاودة عون الدخول الى شركة مكتف بالقوة مدعومة بمجموعة من المؤیدین للتیار الوطني  
الحر طرح أكثر من سؤال حول مخالفة القاضیة لقرار المجلس، وما إذا كان ھناك انقالب على الجسم 

محاربة الفسادالقضائي بحجة  ". 

 

المصادر القضائیة توقفت عند "االستنسابیة لدى القاضیة عون بإصرارھا على اختیار مؤسسة مكتف 
للتحقیق المالي وترك باقي المؤسسات التي تتعاطى بھذا الشأن، والتي تبدو محمیة من جھات سیاسیة ومن 

تفغیر المسموح التحقیق معھا أو التشھیر بھا كما حصل مع شركة مك ". 

 

وأعربت المصادر عن "انزعاج شدید من تصرف القاضیة عون بعد حضورھا اجتماع مجلس القضاء  
األعلى"، الفتة الى أن المسألة بدت أبعد من تحقیق في قضیة تھریب األموال لتصل الى "تصفیة الحسابات  

 ."السیاسیة 

 

فھا لما حصل باألمس، معتبرة ان  في ھذا السیاق، أعربت الوزیرة السابقة القاضیة ألیس شبطیني عن أس
األشخاص الذین حضروا الى محیط شركة مكتف "قد یكونوا مجروحین من المصارف ومن مصرف لبنان  

ویریدون التعبیر عن دعمھم للقضاء في الوصول الى حقیقة ما جرى لودائعھم، لكن األمور ال تتم بھذه  
تضخم المالي القائم، لكن من الممكن أن یستكمل  الطریقة، فالقاضیة عون برھنت أنھا تعمل على مسألة ال

التحقیق من قبل قاض آخر كما ُطلب منھا، فھناك أصول في التعامل ویجب احترام قرار مجلس القضاء  
 ."األعلى واحترام التراتبیة وال یجوز اقتحام مؤسسة بھذه الطریقة

 



ضاء األعلى اتخذ قراراً بإحالة الملف الى وقالت شبطیني في حدیث لجریدة "األنباء" االلكترونیة: "مجلس الق 
ي الشكل فمن ة عون تعھدت أمامھ بعدم تكرار الخطأ، وطالما المسألة ال زالت فالتفتیش القضائي والقاضی

 ."غیر المقبول ان تمسك بمكبّر الصوت وتتحدث مع الموظفین فھي لیست مضطرة لھذا الموقف 

 

قاضیة عون أن "ال تكرر الخطأ الذي وقعت بھ، فالمسألة ما  شبطیني أعربت عن اعتقادھا أنھ كان على ال
من غیر المعروف ما قد ینتج عن ھذا الملف، وكان باستطاعة صاحب الشركة میشال زالت في الشكل و

مكتف أن یتصل بقوى األمن الداخلي لحمایة مؤسستھ، فھي كقاضیة لیست مضطرة لیكون لدیھا مرافقین  
لعام المالي بمتابعة التحقیق"، مضیفة: "علینا المحافظة على ھیبة القضاء  وباألخص بعد تكلیف المدعي ا

تجاه الشعب وما جرى شيء مؤسف للقضاء والبلد"، سائلة: "من لدیھ بعد الثقة في القضاء بعد الذي 
 ."جرى؟

 

ي من جھتھ، أشار رئیس مؤسسة جوستیسیا المحامي بول مرقص الى تحفظھ على قرار النائب العام التمییز
الذي وزع األعمال داخل نطاق القانون، كاشفا عبر "األنباء" اإللكترونیة ان "قانون أصول المحاكمات  

الجزائیة ال یجیز لھ ذلك ألن توزیع األعمال یعود الیھا، أي الى النائب العام االستئنافي، وھذه صالحیات  
ستشرافیة توجیھیة بمقتضى المادتین ، إنما ھو لدیھ صالحیة ا12محفوظة لھا ومحصورة بھا بمقتضى المادة 

من أصول المحاكمات الجزائیة، وال تصل الصالحیة الى حدود الحلول مكانھا وتوزیع األعمال  16و 13
عنھا، بل یمكن لھ بمقتضى ھاتین المادتین ان یعطیھا التوجیھات والتعلیقات في سیر الدعوى وصوال الى  

ا وأن مجلس القضاء األعلى قد أكد قرار النائب العام التمییزي، رغم  التنبیھ واقتراح احالتھا على التأدیب. أم 
در بالقاضیة عون التقیّد بقرار النائب  مالحظاتي اآلنفة الذكر، فقد اضحى الموضوع مبتوتاً لھذه الناحیة ویج

امة  العام التمییزي وسلوك باب الطعن واالعتراض التزاما بالمؤسسات واالدارات التي تسیّر المرافق الع 
 ."ومنھا المرفق القضائي

 

الى ذلك وفي الشأن الحكومي، وفي الوقت الذي غادر فیھ الرئیس المكلف سعد الحریري الى ایطالیا للقاء 
البابا فرنسیس وعدد من المسؤولین االیطالیین، لبّى رئیس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسیل دعوة  

عشاء في بكركي، كانت الحكومة الطبق األساس فیھا انطالقا من البطریرك مار بشارة الراعي الى مأدبة 
مطالبة الراعي بتشكیل حكومة مھمة من اختصاصیین ومن دون ثلث معطل لمعالجة الوضع االقتصادي  

 .المأزوم

 

اال ان ھذا اللقاء ال یبدو أنھ غیّر بموقف باسیل، الذي اعلن بتصریح مقتضب ان ھدفھ "یتركز على حمایة 
مسیحیین"، وال یرید شیئا لنفسھ، وسوف یكون لھ موقفا تفصیلیاً یوم السبت حقوق ال . 

 



في ھذا السیاق، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجیھ عازار عبر "االنباء" االلكترونیة الى أن  
"كلمة باسیل السبت ستتناول كل المواضیع وبوجھ الخصوص الوضعین القضائي والحكومي، وھو یرید أن  

ضع اللبنانیین في اجواء ما یجري في ھذا الشأن، ولن یكون ھناك أمور خارج ھذا النطاقی ". 

 

وعن زیارة باسیل الى بكركي، قال عازار: "البطریرك الراعي منفتح على كل القوى السیاسیة لكن موضوع 
وطني حر ما كومة یجب أن یكون حصراً بین رئیس الجمھوریة والرئیس المكلف"، مضیفاً "نحن كتیار الح

زلنا على موقفنا من عدم المشاركة في الحكومة وال نرید شیئا وسندعم اي حكومة تلتقي مع أھدافنا"، مشیراً  
ثمانات" مع "اإلصرار على أن یسمي الرئیس میشال عون الوزراء  3الى توافق مبدئي على حكومة "

 ."المسیحیین

 

ن ألنھ یعرف ان تشكیلھا یتطلب تفاھماً خارجیاً  واعتبر عازار ان "الحریري ال یرید تشكیل حكومة اآل
ن زیارة باسیل الى موسكو تأتي في سیاق الدعوات التي  وتوافقاً داخلیاً، وھذا غیر متوفر"، الفتا الى ا

توجھھا القیادة الروسیة الى القیادات السیاسیة اللبنانیة لزیارة روسیا، واصفاً ھذه الزیارات بالبروتوكولیة، 
ریري "بجھد أكبر والجلوس مع الرئیس عون وعدم الخروج من بعبدا قبل صدور مراسیم مطالبا الح
 ."الحكومة 

 

أما الموقف في ضفة بیت الوسط ال سیما بما یتعلق بزیارة الحریري الى الفاتیكان، فقد عبّر عنھ نائب رئیس  
"نتائج لقاء الحریري مع البابا فرنسیس  األنباء" االلكترونیة، معتبرا ان  تیار المستقبل مصطفى علّوش عبر "

تتوقف على البیان الذي قد یصدر عقب اللقاء"، مشیرا الى أن "البابا سبق وعبّر عن تأییده لتشكیل حكومة  
مھمة برئاسة الحریري وأن لقاء الحریري معھ من شأنھ أن ینزع آخر ورقة توت، التي تسمى حقوق 

بران باسیل، فالبابا أكبر مرجعیة مسیحیة في العالم یستقبل المسیحیین، التي یعزف علیھا منذ مدة ج
الحریري وال یخشى منھ على المسیحیین، بل على العكس لدیھ الثقة التامة بأن وجود الحریري على رأس  
الحكومة ضمانة للمسیحیین أكثر من أي زعیم مسیحي آخر"، معتبراً ان كالم وزیر خارجیة الفاتیكان بعد  

مھم جداً اللقاء "سیكون  ".   
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