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كالم في السياسة

آخر الحروب األميركية على حبوب ريو الروسية!
جان عزيز
ل ـ ـ ــم يـ ـسـ ـب ــق أن خ ـ ـب ـ ــرت بـ ــرملـ ــانـ ــات
ً
لبنان قــانــونــا لالنتخاب مـمــاثــا ّ ملا
ن ـ ّـص عـلـيــه ات ـف ــاق ال ـطــائــف وت ـبــنــاه
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور ،هـ ـ ــو قـ ـ ــانـ ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب
وطني ال طائفي ،إال أنها في قوانني
االنتخاب املتعاقبة منذ عــام  1934ـ
أول مرة ُجعلت املحافظة التاريخية
دائ ـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة ـ ـ ـ راع ـ ــت ال ـت ــوزي ــع
املذهبي من ضمن التوزيع الطائفي،
وإن مفتقرًا الــى املناصفة حتى عام
ّ ،1991
ووجهت اهتمامها على الدوام
ال ــى ع ــدد املـقــاعــد زيـ ــادة أو نقصانًا
وتـقـسـيــم ال ــدوائ ــر ،دون ـم ــا ال ـخــوض
مـ ــرة ف ــي آلـ ـي ــة االق ـ ـتـ ــراع الـ ـت ــي ظـلــت
التصويت األكثري.
ومقدار ما توحي املحاولة املتوخاة
هذه التي وضعها اتفاق الطائف في
نطاق دفع لبنان الى حقيقة ما ّ
نص
عليه الدستور ،وهو الدولة املدنية،
سبق لهذا البلد أن اختبر في نظامه
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري م ـج ـل ـس ــا ل ـل ـش ـي ــوخ لــم
ّ
يعمر ســوى سنتني ( 1926ـ ـ .)1927
ُ َ
ل ــم ي ـع ــط أن يـلـتـئــم س ــوى ف ــي دورة
أول ــى وواح ــدة مــا بــن عــامــي  1926ـ
 ،1927عـقــد خــالـهــا خـمــس جلسات
آخرها في  6تشرين االول  ،1927قبل
أن يـصـيــر إل ــى إلـغــائــه عـنــد الــورشــة
االول ـ ــى ل ـت ـعــديــات دس ـت ــور  23أي ــار
.1926
ف ــي ظ ــل االنـ ـت ــداب ال ـفــرن ـســي نـشــأت
تـجــربــة ،للمرة األول ــى واألخ ـيــرة مذ
ذاك ،ملجلس شـيــوخ لبناني مــن 16
عضوًا ،سبعة منهم ّ
يعينهم رئيس
الحكومة بعد استطالع رأي الوزراء،
على أن ُينتخب األعضاء الباقون.
وخـ ـ ــافـ ـ ــا ملـ ـ ــا ي ـ ـنـ ــص عـ ـلـ ـي ــه ات ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـطـ ــائـ ــف والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور بـ ـ ـ ــأن ج ـعــل
مجلس الشيوخ مؤسسة دستورية
مـسـتـقـلــة ف ــي ذات ـه ــا وصــاحـيــاتـهــا،
عـلــى أن الـتـجــربــة الـســابـقــة أحــالـتــه
توأم مجلس النواب بحيث ّ
يكونان
السلطة املـشـتــرعــة عـنــدمــا يلتئمان
م ـعــا ،أو يـنـعـقــد ك ــل مـنـهـمــا مـنـفــردًا
فــي العقود الـعــاديــة واالستثنائية.
يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادان ي ـ ـت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــان فـ ـ ــي م ـع ـظ ــم
ص ــاح ـي ــات ـه ـم ــا االشـ ـت ــراعـ ـي ــة ـ ـ ـ بــل
هــي نفسها ـ ـ على نحو يــوحــي بأن
ً
كـ ــا م ـن ـه ـمــا ي ـك ـمــل اآلخـ ـ ــر :مــواع ـيــد
االن ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاد ،الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــاب الـ ـق ــان ــون ــي
ً
ل ــال ـت ـئ ــام والـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ـض ــا عــن
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال ـ ـش ـ ـفـ ــوي واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري واملـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاداة بـ ـ ــاالس ـ ـ ـمـ ـ ــاء،
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــة والـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة،
حـ ـ ـص ـ ــان ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو ومـ ــاح ـ ـق ـ ـتـ ــه،
آل ـي ــة طـ ــرح ال ـث ـقــة بــال ـح ـكــومــة ،مــلء

اإليعالي وزهران
وزريقات متورطون
في تجنيد انتحاريين
وتنفيذ تفجيرات

إمــرت ـهــا «ال ـش ـيــخ إب ــراه ـي ــم األطـ ــرش»
بــرت ـبــة «أمـ ـي ــر» ق ـبــل تــوقـيـفــه م ــن قبل
ُ
الجيش ،تكاد أن تباد .فقد قتل رجال
امل ـقــاومــة عـمــر األطـ ــرش ب ـص ــاروخ في
ال ـجــرود الـعــرســالـيــة ،وأوق ــف الجيش
اب ـ ــن ع ـ ّـم ــه ع ـم ــر األط ـ ـ ــرش بـ ـج ــرم نـقــل
االنتحاريني إلى الضاحية الجنوبية.
ك ــذل ــك ق ـت ــل ع ـن ــاص ــر ال ـج ـي ــش ســامــي
األطـ ــرش داخ ــل ع ــرس ــال أث ـن ــاء عملية
ده ــم .وتـمـكـنــت اس ـت ـخ ـبــارات الجيش

ال ـش ـغــور وم ــواع ـي ــد ت ـجــديــد الـهـيـئــة
امل ـش ـتــرعــة املـ ــزدوجـ ــة .ي ـش ـكــان معًا
ال ـب ــرمل ــان ع ـنــدمــا ي ـل ـت ـئ ـمــان ،ص ــورة
منسوخة عن البرملان الفرنسي ،إذ
يجمع الجمعية الوطنية ومجلس
الشيوخ.
َ
ل ــم ُي ــت ــح ملـجـلــس ال ـش ـيــوخ س ــوى أن
يرأسه رئيس ّواحد في املدة الوجيزة
مــن عـمــره .سني ّهــو مفتي طرابلس
محمد الجسر ،مثل صعوده في أقل
من سنتني سببًا حمله على الترشح
لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة ب ـعــد ع ـقــد من
ال ـ ــزم ـ ــن ـ ـ ـ ـ وك ـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ
ألغي ـ ـ فــي أول اشتباك بــن الزعماء
امل ــوارن ــة ع ـلــى رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة،
بــن إمـيــل إده وبـشــارة ال ـخــوري .في
 17تشرين االول  1927انعقد املجمع
النيابي اللبناني ّ
وعدل جملة أحكام
دستورية ،وألغى سواها ،من بينها
مجلس الشيوخ ،كي يحصر السلطة
املشترعة بمجلس النواب.
لم ُيمنح أول مجلس للشيوخ فرصة
إن ـ ـضـ ــاج ت ـج ــرب ــة اسـ ـتـ ـم ــرت بـضـعــة
أش ـه ــر ،ب ـعــدمــا أخ ـف ــق م ـغ ــزى وضــع
ال ـه ـي ـئ ــة امل ـش ـت ــرع ــة فـ ــي مــؤس ـس ـتــن
دستوريتني دونما تمييز إحداهما
ع ــن االخ ـ ــرى ف ــي ال ـص ــاح ـي ــات .ف ــإذًا
هما اثنان في واحد.
م ـ ـ ــا ي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ع ـ ـ ــن م ـج ـل ــس
ل ـل ـش ـي ــوخ ق ـ ــال بـ ــه ات ـ ـفـ ــاق ال ـط ــائ ــف
وبات بندًا ملزمًا في الدستور ،وهو
تحديد مهماته قبل صوغ مسودته،
وال ـج ــزم بــرئـيــس درزي لــه مـعــروف
سلفًا ـ يكون الرئيس الرابع في هرم
السلطات الدستورية ـ قبل انتخاب
املجلس وتعيني صالحياته وتمييز
دوره ع ـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب .ب ــات
مرادف قانون انتخاب وطني خارج
ال ـق ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي ،وامل ـ ـبـ ــرر الــوح ـيــد
للمضي بالقانون األرثوذكسي على
ّ
نـحــو يـمــكــن كــل طــائـفــة مــن انتخاب
أعضائها .إال أن األهــم في ما يشاع
أنـ ـ ــه ن ـ ـطـ ــاق عـ ـمـ ـل ــه ،ه ـ ــو ال ـت ـن ــاق ــض
الـنــاشــب بــاكـرًا حـيــالــه :بينما يقول
اتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـطـ ــائـ ــف وال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ب ــأن
«صــاحـيــاتــه تنحصر فــي القضايا
امل ـ ـص ـ ـيـ ــريـ ــة»ُ ،يـ ـنـ ـس ــب الـ ـ ــى أقـ ـط ــاب
ال ـ ـح ـ ــوار تـ ـع ــري ــف م ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا
لصالحياته بأنها مرتبطة حصرًا
ب ــالـ ـط ــوائ ــف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ن ـطــاق
ش ـ ــؤونـ ـ ـه ـ ــا .بـ ــذلـ ــك يـ ـمـ ـس ــي ص ـ ــورة
مطابقة للصالحية املنوطة برؤساء
الطوائف اللبنانية في املادة  19من
الــدسـتــور حـيــال عالقتها باملجلس
الدستوري.

م ــن ت ــوق ـي ــف أم ـي ــر «ك ـت ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
عزام» ماجد املاجد ثم تبعه «مهندس»
الـتـفـجـيــرات فــي الـضــاحـيــة الجنوبية
ّ
نـ ـعـ ـي ــم ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،لـ ـيـ ـتـ ـب ــن أن هـ ـ ــؤالء
مرتبطون بعضهم ببعض.
لـ ــم ي ـب ــق هـ ـن ــاك س ـ ــوى ثـ ــاثـ ــة :حـســن
زه ــران ومحمد عمر اإليـعــالــي وســراج
ال ــدي ــن زريـ ـق ــات .زه ـ ــران ه ــو أح ــد أب ــرز
عناصر «خلية الناعمة» والضالع في
اإلع ــداد لتفجير الــرويــس الــذي ّ
تسبب
في سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ّ
وبحسب املعلومات ،فإن زهران يتنقل
ب ــن بـ ـل ــدة ع ــرس ــال وج ـ ــروده ـ ــا .وه ــو
يـ ّـوالــي تنظيم «جبهة الـنـصــرة» ،علمًا
بأنه كان من أبرز الناشطني في كتائب
«ع ـبــدال ـلــه ع ـ ــزام» .يـلـيــه اب ــن طــرابـلــس
محمد عمر اإليـعــالــي املـشـهــور بــ«أبــو
الـ ـب ــراء اإلي ـع ــال ــي» .واإلي ـع ــال ــي ق ـيــادي
فــي صـفــوف تنظيم «داعـ ــش»ُ ،رصــدت

م ــرة جــديــدة تتمظهر ال ـحــرب ال ـب ــاردة فــي الــريــاضــة.
لــم يـنـ َـس األومل ـب ـيــون بـعــد تـلــك الـلــوحــة الـبـشــريــة للدب
«مـيـتـشــا» ،رمــز أوملـبـيــاد مــوسـكــو سـنــة  ،1980وهــو
يــذرف تلك الدمعة في احتفال ختام الحدث الرياض
العاملي األهم ،أسفًا على مقاطعة واشنطن للحدث الذي
استضافه نظام بريجنيف .كان االتحاد السوفياتي
يــومـهــا قــد دخ ــل بــدبــابــاتــه إل ــى كــابــول ،اسـتـبــاقــا منه
الكـتـمــال ال ـطــوق اإلس ــام ــي شــرقــا عـلــى دول ــة لينني.
وكان حذره مفهومًا .فقبل أشهر قليلة كانت الثورة
الخمينية قــد سيطرت على دولــة الـشــاه التي احتلها
ال ـس ــوف ـي ــات ذات يـ ــوم م ــن ف ــوض ــى الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة .ول ــم تـكــن مــوسـكــو وال واشـنـطــن قــد اهتدتا
حينها إلى سالح الحرب املذهبية السنية ـ الشيعية.
كــان األمـيــركـيــون يكملون خـطــة تـطــويــق األخ األكـبــر
بــالــديـمـقــراطـيــات املسيحية غــربــا ،وبــالـتـيــوقــراطـيــات
اإلس ــام ـي ــة غ ــرب ــا ،وب ـس ـبــاق ح ــرب الـتـسـلــح كــوكـبــا،
وبمعركة انهيار أسعار النفط .كان املثلث الكاثوليكي
الشهير ،فويتيال – فاليسا – بريجنسكي في ذروة
نشاطه .وكان جيمي كارتر في أوج سعيه إلى تجديد
واليته ،قبل هزيمته أمام الريغانية اآلتية على أحصنة
حرب النجوم في الفضاء الخارجي ،وحربها إلسقاط
النظام السوفياتي في الفضاء األرضي...
وس ــط ت ـلــك امل ـح ـطــة ال ـســاخ ـنــة م ــن ف ـص ــول ال ـحــرب
ال ـبــاردة ،ص ــودف أن األلـعــاب األوملـبـيــة كــانــت مقررة
ف ــي م ــوس ـك ــو .ل ــم ت ـتــأخــر واش ـن ـط ــن ف ــي اع ـت ـبــارهــا
مسرحًا آخر من مسارح الحرب .فبادرت إلى ّ
شن
حملة مقاطعة لــألـعــاب الـســوفـيــاتـيــة .وســرعــان ما
لـ ّـبــت ن ــداء املقاطعة  61دول ــة .بعد أربـعــة أع ــوام كان
املــوعــد األوملـبــي فــي لــوس أنجلوس .قــرر السوفيات
رد الـصـفـعــة بــالـهـجــوم ب ــدل االن ـك ـفــاء .هـنــاك أيـضــا،
استمرت الحرب الباردة في الرياضة .حتى أن املمثل
األمـيــركــي الـســابــق والــاحــق رونــالــد ري ـغــان ،حرص
على االتصال هاتفيًا بكل فرد من املنتخب األميركي
فــي لعبة الهوكي على الجليد ،الــذي فــاز فــي نهائي
امل ـب ــاراة األوملـبـيــة عـلــى املنتخب الـســوفـيــاتــي .كأنها
معركة مستعاضة عن حرب نووية ممنوعة .صار
ً
القرص الصغير بديال من ال ــرؤوس الــذريــة .وصار
ً
امللعب املـسـ ّـور ميدانًا متخيال مللعب العالم املتجلد
تحت نيران الحرب الباردة .حتى أن املعلقني تذكروا
مقولة الحرب اإلسبانية .يــوم قيل إن نظام فرانكو
سـقــط فعليًا ،بـعــد أول هــزيـمــة لـفــريــق ري ــال مــدريــد
أمام غريمه الكاتالوني االنفصالي ،برشلونة ،بثالثة
أهداف مقابل ال شيء ،على أرض العاصمة وفريقها
الذهبي ،وفي نهائي كأس امللك بالذات ...هكذا ،حال
لبعض املعلقني أن يكتبوا بـعــد  41عــامــا ،أن نظام
بريجنيف سقط على حلبة الجليد تـلــك ،قبل عام

اتصاالت له في بلدة القريتني السورية
مــع أحــد عناصر الخلية التي شاركت
فــي اإلع ـ ــداد لتفجيري ب ــرج الـبــراجـنــة
ّ
االنتحاريني .وبحسب املعلومات ،فإن
اإلي ـع ــال ــي ي ـتــولــى الـتـخـطـيــط ،إضــافــة
إلى أدوار تنفيذية في صفوف تنظيم
«داع ـ ــش» .وف ــي املــرتـبــة األخ ـي ــرة ،يحل
سراج الدين زريقات ،املتحدث الرسمي
بــاســم ك ـتــائــب ع ـبــدال ـلــه عـ ــزام ـ ـ ســرايــا
الحسني بن علي .وبحسب املعلومات
األمـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن زريـ ـ ـق ـ ــات مـ ــوجـ ــود فــي
إح ـ ــدى ال ـن ـق ــاط ف ــي ج ـب ــال ال ــزب ــدان ــي.
ه ــذا م ــا بـ ّـي ـنــه ال ــرص ــد الـتـقـنــي ملـعـ ّـرفــه
ع ـلــى ح ـس ــاب ت ــوي ـت ــر .وزر ّي ـ ـقـ ــات يـعـ ّـد
ّ
املحرضني واملجندين ّالذين
أحد أبــرز
ش ــارك ــوا فــي إعـ ــداد انـتـحــاريــن نــفــذوا
عمليات انتحارية في الداخل اللبناني،
بالتنسيق مع تنظيم «جبهة النصرة».
(األخبار)

مــن رحيل آخــر اللينينيني ،وقبل خمسة أع ــوام من
س ـقــوط ج ــدار بــرلــن .تـمــامــا كـمــا قـيــل قبلها بعقد
ونـيــف ،إن عظمة موسكو السوفياتية انتهت ،حني
تغلب األميركي املجنون بوبي فيشر على الروسي
بــوريــس سباسكي فــي بطولة الـعــالــم فــي الشطرنج
سنة  ...1972أسطورة لم ينسها الغرب ،حتى بعد
انشقاق فيشر وتحوله مرتدًا أميركيًا ممنوعًا من
دخول بالده!
في األيام األخيرة كان الحدث األوملبي يدور في مدينة
الشاطئ الفضي ريو دي جانيرو .امللعب هناك ليس
محايدًا أيضًا .ففي جوانبه أكثر من رمزية ساكنة.
منها أن ــه أرض أمـيــركـيــة مـتـمــردة دوم ــا عـلــى نظام
الـعــام س ــام .ومنها أنـهــا الـبــاد الـتــي يشكل اسمها
أول أحـ ــرف تـكـتــل «بــري ـكــس» الـ ــذي حـلــم ذات ي ــوم،
وحلم معه العالم ،بكسر أحادية واشنطن .وفي الريو
أيضًا «فافيال» الفقراء ومنظمات «ألترموندياليست»
املناهضة للعوملة ّ
وتغول وول ستريت .وفيها كل ما
ليس حياديًا حيال حكم «اإلمـبــراطــوريــة الجديدة».
ه ـك ــذا ،وع ـل ــى ه ــام ــش ال ـح ــدث األوملـ ـب ــي ال ـبــرازي ـلــي،
اندلعت معركة أخرى من نوع الحرب الباردة .عنوانها
مالحقة الرياضيني الروس بتهمة تناولهم ملنشطات
طبية محظورة أوملـبـيــا .على مــدى أسبوعني سبقا
الـحــدث ال ــذي يتطلع الـعــالــم إلــى أبـطــالــه ،كــانــت قصة
املنشطات الروسية بطلة اإلعالم األميركي من دون
منازع .مقابالت مع أطباء واختصاصيني ورياضيني
وإداري ـ ـ ـ ـ ــن ...م ـح ــوره ــا م ـســألــة واح ـ ـ ــدة :ه ــل يمكن
الجزم أو حتى الحكم املبرم ،بأن روسيا هي «دولة
راعية رسميًا للمنشطات املحظورة»؟ ســؤال متمم
للمطالعات الغربية السابقة حول االتهامات الجاهزة
لـلــدول «امل ــارق ــة» على واشـنـطــن ،بأنها «دول راعية
لإلرهاب» .في أوملبياد ريو ،عجزت اإلمبراطورية عن
مالحقة عدوها الروسي بتهم العنف املنظم أو الثورة
املصدرة أو التوسع التوتاليتاري ،فالحقتها بتهمة
الرعاية الدولتية والرسمية للمنشطات الرياضية .هي
الـصــورة النمطية نفسها .كما فــي هــولـيــوود رامبو
وروكي ،ومن ثم هوليوود املافيا الروسية الحاضرة
ف ــي ك ــل اس ـتــديــوهــات ال ـشــاطــئ األم ـيــركــي الـغــربــي،
كذلك حرصت واشنطن على مالحقة موسكو إلى
أوملبياد ريو ،بسالح نمطي صورته مافيا محظورة،
كــاس ـت ـمــرار لـسـيــاســة الـ ـح ــروب ،ول ــو ت ـحــت ع ـنــوان
الحبوب.
وسط كل تلك املعمعة خالصة واحــدة تبدو منطقية،
أن مماثلة الحرب ،باردة أو ساخنة ،ال تزال مستمرة.
خـصــوصــا بـعــد عـقــديــن عـلــى تــوهــم الـبـعــض بنهاية
الـتــاريــخ .مــا يثبت مــرة جــديــدة أن هيغل لــم يفهمنا.
أو أننا نحن لم نفهمه .أو أن التاريخ يستمد شرعية
استدامته تحديدًا من هــذا الالفهم املتبادل ،أو سوء
الفهم والتفهم والتفاهم ،بني كل شعوب األرض.

الئحة وزارة
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