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سياسة
في الواجهة

خلوة الحوار ...هل تذكر مجلس شيوخ  1926ـ 1927

أخذوا على سوريا تعطيلها اتفاق الطائف وتفسيرها إياه بالعصا األمنية .بعد جالء جيشها ألكثر من  11سنة ،لم ُيرد ّ
أي
من األفرقاء اللبنانيين تصويب تطبيقه ،بل االستمرار في األعراف التي ّدربتهم دمشق عليها .البارحة ،في توقيت غير
مناسب ،تذكروا
نقوال ناصيف
بــالـتــأكـيــد ل ــم يــدخــل أي م ــن أق ـطــاب
ال ـحــوار ال ـيــوم األول مــن خـلــوة عني
الـ ـتـ ـيـ ـن ــة مـ ــوهـ ــومـ ــا بـ ــأنـ ــه س ـي ـخ ــرج
ظــافـرًا بــاتـفــاق على انـتـخــاب رئيس
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة أو قـ ـ ــانـ ـ ــون ج ــدي ــد
ّ
لالنتخاب .إال أن أيًا منهم لم يغادر
ال ـيــوم الـثــالــث مــن الـخـلــوة مــوهــومــا
أيضًا بــأن قانونًا لالنتخاب خــارج
القيد الطائفي واسـتـحــداث مجلس
للشيوخ سيبصران النور في مرحلة
يطبق العجز الكامل على كــل شأن
تقريبًا .كــا البندين اللذين أعلنت
الـ ـخـ ـل ــوة االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـت ـح ـض ـيــر
لـهـمــا ت ـم ـه ـي ـدًا الس ـت ـك ـمــال أعـمــالـهــا
ف ــي  5أيـ ـل ــول ،أش ـب ــه ب ــان ـق ــاب عـلــى
الـنـظــام الــدس ـتــوري بـكــل مــا للكلمة
من معنى .بيد أنه «انقالب شرعي»
ك ــون ات ـف ـ ُـاق ال ـطــائــف أدرج ـه ـم ــا في
مـتـنــه ،ثــم أدم ـجــا فــي مــن الــدسـتــور
املعدل عام .1990
ل ـ ـعـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــرة ف ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ــف ه ــذي ــن
اإلجراءين بـ«االنقالب» ألن:

ال يراد من مجلس
الشيوخ سوى درزي
رئيسًا رابعًا
َ
ّأولـهـمــا ،ط ـ َـر َح قــانــونــا لــانـتـخــاب ال
مكان فيه للمذاهب ،وهــي في ذروة
اس ـت ـع ــار غ ـل ـيــا ّن ـهــا ال ــداخـ ـل ــي (م ــرة
باالشتباك السني ـ الشيعي العائم،
وطورًا بشعار امليثاقية الذي يرفعه
املسيحيون) ،في وقت يتعذر اتفاق
الكتل النيابية على آلية التصويت
ف ــي ق ــان ــون لــان ـت ـخــاب ،نـسـبــي مــرة
وأكثري مرة أخرى .ومع أن الرئيس
ن ـب ـي ــه ب ـ ــري ُيـ ـ ـب ـ ـ ّـرد مـ ـق ــارب ــة ق ــان ــون
انـ ـت ـ ـخـ ــاب خـ ـ ـ ــارج الـ ـقـ ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي
بالقول إن تفسيره له ،هو أن يكون
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني،
دون ـمــا حـصــص امل ــذاه ــب ،إال أن ما
نـ ـ ّـص ع ـل ـيــه اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف مـغــايــر
تمامًا :خــارج القيد الطائفي يعني

قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بمناصفة أو بال مناصفة؟ (هيثم الموسوي)

أن ال م ـكــان فـيــه ملـنــاصـفــة وطــوائــف
ومــذاهــب ،بــل يـفــوز بــه َمــن يـفــوز من
النواب الـ.128
ثـ ــان ـ ـي ـ ـه ـ ـمـ ــا ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث م ــؤسـ ـس ــة
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ّح ـق ـب ــة لــم
يـسـبــق أن شـهــد لـبـنــان تـعــثــر مـســار

م ــؤسـ ـس ــات ــه ال ــدسـ ـت ــوري ــة كـ ـلـ ـه ــا :ال
رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة بـسـبــب إخ ـفــاق
ال ـب ــرمل ــان ف ــي االج ـت ـم ــاع لـلـتـصــويــت
ل ــه ،حـكــومــة عــاجــزة عــن الـعـمــل بــات
تأليفها يتطلب  11ش ـه ـرًا محوطة
ب ـف ـي ـتــوات مــذهـبـيــة ف ــي ك ــل اجـتـمــاع

ت ـ ـقـ ـ ّـيـ ــد صـ ــاح ـ ـيـ ــات رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ك ـمــا
صالحيات مجلس ال ــوزراء ،مجلس
ن ـي ــاب ــي يـ ـم ــدد ب ـن ـف ـســه ل ـن ـف ـســه م ــرة
ت ـلــو أخـ ــرى ويـ ـت ــذرع ب ــاألس ــوأ ال ــذي
قــد يبصره إنـســان :ال يــريــد التفاهم
ع ـلــى ق ــان ــون ج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب ،في

الوقت نفسه ـ هو املؤسسة املشترعة
ـ يرفض تطبيق قانون صـ ّـوت عليه
هــو قــانــون االنـتـخــاب الـنــافــذ بحجة
افـ ـتـ ـق ــاره ال ـ ــى اإلنـ ـ ـص ـ ــاف والـ ـع ــدال ــة
واملساواة ،ومن ّ
ثم رفض الذهاب الى
انتخابات نيابية تبعًا لهذا القانون.

قضية اليوم

َ َ
قتيل وموقوف
قتلة أهل الضاحية بين
ٍ
قتل الجيش ّاللبناني ورجال المقاومة
معظم منفذي الهجمات االنتحارية،
واعتقل فريق من المخططين
ّ
والمسهلين للتفجيرات التي استهدفت
لبيروت .لم يعد هناك
الضاحية الجنوبية ّ
سوى ثالثة عقول مدبرة يعيشون
حالة قلق دائم وهم :سراج الدين
زريقات وحسين زهران ومحمد عمر
اإليعالي المشهور بـ«أبو البراء»

فــي  ١٦آب  ،٢٠١٣خ ــرج وزي ــر الــدفــاع
ال ـس ــاب ــق ف ــاي ــز غ ـص ــن م ـع ـل ـنــا أس ـم ــاء
امل ـت ــورط ــن ف ــي ت ـف ـج ـيــرات الـضــاحـيــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة لـ ـبـ ـي ــروت .وف ـ ــي ال ـس ــاب ــع
والـعـشــريــن مـنــه ،أوق ـفــت اسـتـخـبــارات
الجيش املدعو حسن حسني رايد ،أحد
عناصر املجموعة التي افتتحت عهد
ال ـت ـف ـج ـيــرات االن ـت ـحــاريــة ض ــد أهــالــي
الضاحية الجنوبية .ومنذ ذلك الحني،
مـ ّـرت ثــاث سـنــوات بالتمام والكمال.
س ـنــوات كــانــت كــافـيــة لـ ُـي ـسـ َـتـ ّ
ـرد ال ـثــأر.
ّ
الئ ـح ــة غ ـصــن ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي ضــمــت
أسماء كل من عمر أ .األطرش وسامي أ.
األطرش وعبيدة م .الحجيري وأحمد
ع .حـمـيــد وس ــام ــح ال ـب ــري ــدي ،ل ــم تكن
تتبعه أسـمـ ً
ســوى خيط كشف ّ
ـاء ذاع
صيتها فــي عــالــم اإلرهـ ــاب ،وتـحــديـدًا
نعيم عـبــاس وس ــراج الــديــن زري ـقــات.
أم ــا الئـحــة وزارة الــدفــاع الـتــي ُد ّون ــت

ً
أحياء
عليها أسماء القتلة ،املطلوبني
أو أم ــوات ــا ،فــإن ـهــا تــوشــك أن تنتهي.
آخــر هــؤالء كــان سامح البريدي الــذي
أوقـ ـف ــه ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي م ــع ط ـ ّـارق
الفليطي وسوريني أثناء هجوم نفذه
ع ـنــاصــره ع ـلــى أح ــد م ــراك ــز «داعـ ــش»
فــي ال ـجــرود .الــرجــان هما آخــر أفــراد
هــذه املـجـمــوعــة ،إذا لــم ُيحتسب نجل
مصطفى الحجيري (أبو طاقية).
س ــام ــح الـ ـب ــري ــدي ،ابـ ــن ب ـل ــدة عـ ّـرســال
ال ــذي ل ــم ُي ـع ــرف ل ــه ان ـت ـمــاء ،تـنــقــل من
«م ـهـ ّـرب ـجــي» إل ــى ق ـي ــادي ف ــي «كتيبة
ش ـ ـه ـ ــداء بـ ــابـ ــا ع ـ ـ ـمـ ـ ــرو» ،ث ـ ــم «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـصــرة» فـتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» .الـشــاب
ال ـثــاث ـي ـنــي «ال ـس ـ ّـي ــئ ال ـس ـم ـع ــة» ،كــان
فــي عــداد مجموعة ص ــادرت قــرار أهل
ّ
عرسال ،واعتدى عليهم أحيانًا ،متخذًا
م ــن ال ــدي ــن م ـط ـ ّـي ــة .فـ ــرض «ال ـ ـخـ ـ ّـوات»
وم ــارس الخطف مقابل فــديــة .يسرق

وي ـس ـلــب وي ـق ـت ــل .أمـ ــا ّشـ ـع ــاره ال ــدائ ــم
والجماعة»،
فـ«مظلومية أهــل السنة
ّ
وعليها يجمع الـســاح لـ«قتال بشار
األسد وحزب الله» .سار البريدي على
ّ
فتحول من
خطى كثير مــن املـهـ ّـربــن،
ّ
مهرب صغير قبل بدء األزمة السورية
إلــى قاطع طريق ثم «ثائر» على درب
األحداث السورية.
ك ــان ال ـب ــري ــدي م ـتــورطــا ف ــي ق ـتــل أحــد
أبـنــاء بـلــدة عــرســال قتيبة الحجيري،
بــ«تـهـمــة الـتـعــامــل مــع أج ـهــزة الــدولــة
اللبنانية» .كــذلــك كشفت التحقيقات
ّ
أن م ـعــاونــه طـ ــارق الـفـلـيـطــي ك ــان من
بني املسؤولني عن تنفيذ ُحكم اإلعدام
ّ
بحق العسكري علي البزال .ليس هذا
فحسب ،كانت هذه املجموعة هي من
قـتــل ال ــرائ ــد ب ـيــار بـشـعــانــي واملــؤهــل
أول خ ــال ــد زهـ ــرمـ ــان ع ـ ــام  ،٢٠١٣ثــم
ش ــارك ــت ب ـعــد ع ــام ف ــي غـ ــزوة عــرســال

الشهيرة .قبل ذلك ،تورط عناصر هذه
امل ـج ـمــوعــة ف ــي ق ـتــل ال ـش ـبــاب األرب ـع ــة
(واحـ ـ ــد م ــن آل ج ـع ـفــر وواحـ ـ ــد م ــن آل
حـســن وثــالــث مــن آل أم ـهــز ورابـ ــع من
آل حـيــدر تــركــي الـجـنـسـيــة) فــي وادي
رافق في جرود عرسالّ في  16حزيران
ّ
ع ـ ــام  ٢٠١٢ب ــذري ـع ــة أنـ ـه ــم ي ـشــك ـلــون
«كتيبة استطالع تابعة لحزب الله»،
ك ـم ــا تـ ـ ــورط هـ ـ ــؤالء أي ـض ــا ف ــي خـطــف
صحافيني أجانب .ففي  ٢٩نيسان عام
 ،٢٠١٢كان لهم دور في خطف املصور
ال ـص ـحــافــي ج ــون ــاث ــان ال ـب ـي ــري ال ــذي
ي ـع ـمــل ل ـح ـســاب وك ــال ــة «بـ ــوالريـ ــس»،
ليطلقوا ســراحــه مـقــابــل فــديــة قــدرهــا
 ٤٥٠ألف دوالر ،إضافة إلى دورهم في
التنسيق مع مجموعة سورية خطفت
الـ ـصـ ـح ــاف ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي دوم ـي ـن ـي ـك ــو
كويريكو في حمص عام .٢٠١٢
ّ
املـجـمــوعــة نفسها ال ـيــوم ،الـتــي تــولــى

