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سياسة

رسائل
إلى المحرر
كيف نقتل
الطائفية؟
فـشــل ال ـح ــراك امل ــدن ــي ،فــي جولته
األولـ ــى ف ــي ال ـت ـصــدي لـلـفـســاد ،ال
تتحمل مـســؤولـيـتــه بـتــاتــا حملة
ّ
«بــدنــا نحاسب» ،وابـنــاء مــن خط
كـ ـت ــاب «األيـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـس ـ ــود» .إن ـمــا
ت ـق ــع امل ـس ــؤول ـي ــة ع ـل ــى م ــن ت ـلــذذ
ب ــاض ــاع ــة الـ ــوقـ ــت ألش ـ ـهـ ــر ،عـبــر
اعـ ـتـ ـم ــاد م ـ ـشـ ــروع «مـ ـ ــن امل ـص ــدر
إل ــى املـطـمــر» ال ــذي أثـبــت نجاحه
ال ـبــاهــر ف ــي اسـتــوكـهــولــم وبــرلــن
وم ـ ـي ـ ــان ـ ــو ،ح ـ ـيـ ــث مـ ـ ـ ــدن الـ ــرفـ ــق
ب ــاالن ـس ــان وال ـح ـي ــوان وال ـط ـيــور.
أمــا في لبنان ،فالنوايا السليمة،
ً
تبدأ أوال بخوض معركة تحرير
لـقـمــة الـعـيــش والــرغ ـيــف املــأســور
مــن زنــازيــن النظام التحاصصي
الطائفي .ان النوايا السليمة ورغم
علمها بمسألة الفساد املرعب في
سوكلني ،ال يمكن ان تقف حائط
صـ ــد فـ ــي وج ـ ــه طـ ـم ــر ال ـن ـف ــاي ــات
ف ــي ع ــدة مـطــامــر ف ــي ك ــل املـنــاطــق
اللبنانية ،اعتبرها الخبير البيئي
النزيه بسام القنطار صحية .من
حقنا ان نشكك في حسن النوايا،
ألن ال ـت ـفــرغ ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد في
سوكلني كــان يجب أن يــأتــي بعد
مـنــع وق ــوع تـلــك ال ـكــارثــة البيئية
الـ ـت ــي ت ـس ـب ـب ــت بـ ــارت ـ ـفـ ــاع نـسـبــة
اص ــاب ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ــاألم ــراض
الـســرطــانـيــة إل ــى  %15عـلــى آخــر
م ـعــدل وب ـعــد الـقـضــاء عـلــى الفقر
املــدقــع وال ـع ــوز ال ـشــديــد وال ـجــوع
ال ـكــافــر .ان مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،ابــن
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،ال ي ـم ـك ــن ان يـظـفــر
بالنجاح من خــال االص ــرار على
ش ــن حـ ــروب إل ـغ ــاء ع ـلــى اخــوتـنــا
امل ـن ـضــويــن ف ــي أح ـ ــزاب طــائـفـيــة.
قتل الطائفية يكون بالشروع في
حــوار طويل مع اخوتنا ،نقنعهم
مــن خــالــه بأهمية رب ــح املـلـيــون،
ك ـح ــد أدنـ ـ ــى ل ـ ــأج ـ ــور ،وت ـق ـس ـيــم
السوليدير إلــى غربية لألغنياء
وشرقية «أبــو رخــوصــة» للفقراء،
من خــال بناء األس ــواق الشعبية
لخفض معدالت البطالة املرعبة،
ومن ثم نبدأ معركة بناء الطبابة
املجانية والعلم املجاني وضمان
الشيخوخة .ومن املهم أن ننصب
ال ـخ ـي ــم فـ ــي الـ ـس ــاح ــات مـ ــن دون
االقتراب من القوى األمنية ّ
صمام
أمان الوطن ،على ان ال تزال الخيم
قبل ع ــودة لقمة العيش إلــى ثغر
ال ـف ـق ـيــر ،وب ـع ــد ذلـ ــك ن ـب ــدأ ب ــإزال ــة
م ـخــاوف شــريـحــة مــن اللبنانيني
ت ـع ـت ـقــد ب ـ ــأن ح ـك ــم واليـ ـ ــة الـفـقـيــه
آت ،وحثها على االنخراط
للبنان ٍ
ف ــي ال ـع ـم ــل املـ ـ ـق ـ ــاوم ،واس ـت ــذك ــار
ن ـضــاالت م ـعــروف سـعــد ومحمد
زغيب ضد االحتالل الصهيوني،
وم ــن ث ــم إزال ـ ــة م ـخ ــاوف شــريـحــة
أخـ ـ ــرى م ـت ــوج ـس ــة فـ ــي إم ـكــان ـيــة
تـهـجـيــر امل ـس ـي ـح ـيــن ف ــي ل ـب ـنــان،
عبر اقناعهم ب ـضــرورة أن يكون
لـلـبـنــان ق ــان ــون بــرملــانــي يعتمده
دائرة واحدة على أساس النسبية
ً
ضمن القيد الطائفي أوال ومن ثم
خ ــارج ذل ــك الـقـيــد ،بـعــد أن نكون
قد شكلنا الهيئة الوطنية العليا
إللغاء الطائفية السياسية (املادة
 ،)95وخ ـفــض س ــن االقـ ـت ــراع إلــى
 18سنة ،واقناعهم بضرورة هذه
الـ ـخـ ـط ــوات ،وتـخـلـيـهــم ع ــن فـكــرة
تـصـغـيــر الـ ــدوائـ ــر .ون ــذك ــر بـقــول
لـ ـجـ ـب ــران :أن ـ ــا ل ـب ـنــانــي مـسـيـحــي
ول ـ ــي ف ـخ ــر بـ ــذلـ ــك .أه ـ ـ ــوى ال ـن ـبــي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وأك ـ ـ ّـب ـ ــر اسـ ـم ــه وأحـ ــب
اإلسالم واخشى زواله .خذوها يا
مسلمني ،كلمة من مسيحي ،أسكن
يـســوعــا ف ــي شـطــر م ــن حشاشته
ومحمدًا في الشطر اآلخر.

ريمون ميشال هنود

في الواجهة

ّ
بري :أمامنا باب قانون جديد
أو شباك قانون 2008
تبدو وتيرة مناقشة
اللجان النيابية المشتركة
القانون الجديد لالنتخاب
أبطأ من سرعة انقضاء ما
تبقى من الوالية الحالية
لمجلس النواب حتى حزيران
 .2017ليس كافيًا التفاؤل
بأن انتخابات بلدية واختيارية
ّ
تحمس على استعجال
االنتخابات النيابية
نقوال ناصيف
ف ــي ح ـس ـبــان رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ان م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ــوالي ــة
ال ـح ــا ّل ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس اقـ ـص ــر م ـم ــا هــو
مـ ـت ــوق ــع :ال ي ـ ــزال ام ـ ــام الـ ــواليـ ــة سـنــة
وشـ ـه ــر ،ي ـن ـقــص م ـن ـهــا شـ ـه ــران هـمــا
املـهـلــة الـقــانــونـيــة امل ـن ـصــوص عليها
في الدستور النتخاب مجلس نيابي
جديد قبل  60يومًا من انطواء الوالية
ال ـح ــال ـي ــة ،ي ـن ـقــص م ـن ـهــا اربـ ـع ــة ال ــى
خمسة اشـهــر هــي امل ــدة الـتــي ينقطع
فيها ال ـنــواب عــن الـبــرملــان منصرفني
الــى حمالتهم االنتخابية املفترضة.
تاليًا ،ليس امام املجلس سوى اربعة
الى خمسة اشهر لوضع قانون جديد
لالنتخاب.
على ان ّبري وضع ّ
حدين:
ـ ـ ـ ـ ـ اقـ ـص ــى هـ ــو رفـ ـض ــه ت ـم ــدي ــد ثــالــث
ملـجـلــس ال ـن ــواب بـعــد ت ـمــديــدي 2013
و ،2014م ــا ي ـع ـنــي ان الـ ـق ــاع ــدة ـ ـ ـ ـ ـ ال
االس ـت ـث ـنــاء ـ ـ ـ ـ ه ــي اس ـت ـم ــرار ال ـبــرملــان
ف ــي والي ـت ــه ال ـحــال ـيــة ح ـتــى نـهــايـتـهــا
القانونية في حزيران  ،2017وإذ ذاك
يمسي الـخـيــار بــن ال ـقــانــون الجديد
لالنتخاب ـ ـ اذا كان ثمة قانون جديد ـ ـ
وبني اجراء االنتخابات وفق القانون
النافذ الصادر عام .2008
ـ ـ ادنى هو التوصل الى قانون جديد
لالنتخاب في االشهر الخمسة املقبلة،
ق ـبــل اس ـت ـن ـفــاد املـ ــدة املـحـتـمـلــة لعمل
البرملان.

يالحظ رئيس املجلس ان الفرصة لم
تفت تمامًا لبلوغ قانون جديد بعدما
ملــس اكـثــر مــن مــوافـقــة ـ ـ ضمنية على
االقل او بااليحاء ـ ـ على الصيغة التي
اقترحها للقانون املختلط الذي يزاوج
بــن الـتـصــويـتــن النسبي واالك ـثــري،
ّ
وي ـ ـ ـ ــوزع املـ ـق ــاع ــد ب ـي ـن ـه ـمــا م ـنــاص ـفــة
( 64ـ ـ ـ ـ  .)64م ــن خ ــال االصـ ـ ــداء الـتــي
تجمعت لديه فإن كتل التيار الوطني
الـحــر وال ـقــوات اللبنانية وح ــزب الله
ـ ـ وإن هــو ال ي ــزال يتمسك بالنسبية
فــي لـبـنــان دائ ــرة انـتـخــابـيــة واح ــدة ـ ـ
واللقاء الديموقراطي أصبحوا اقرب
الى مجاراة اقتراحه .على االقل تخلى
جنبالط او يكاد ،والقوات اللبنانية،
ع ــن ص ـي ـغــة ال ـق ــان ــون امل ـخ ـت ـلــط ال ـتــي
ت ـب ـن ـي ــاه ــا مـ ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل غـيــر
ال ـع ــادل ــة ف ــي ت ـقــديــر بـ ـ ّـري ف ــي تــوزيــع
امل ـق ــاع ــد ع ـل ــى ال ـت ـصــوي ـتــن األك ـث ــري
والنسبي ( 68ـ ـ .)60
رغم التفاؤل الــذي يشيعه بـ ّـري حيال
مناقشات اللجان النيابية املشتركة
الـتــي إلـتــأمــت حتى اآلن فــي جلستني
ت ــرأس الثانية ،على ان تعقد الثالثة
اليوم ،اال ان دون التوصل الى قانون
جديد لالنتخاب عقبات شتى:
اواله ـ ــا ،ان ــه جـ ــارى مـطــالـبــة االف ــرق ــاء
املسيحيني بــالــذهــاب فــورًا الــى وضع
ق ــان ــون ج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب عـ ــوض ان
يأتي هو بهم الى «تشريع الضرورة»
ّ
الذي يقاطعونه .سلم بوجهة نظرهم
في قلب االولويات بغية شق الطريق
امــام انعقاد الهيئة العامة ،واختبار
صــدق ـيــة هـ ــؤالء وج ــدي ــة م ــا ي ــري ــدون.
لكن خيارًا كهذا يفترض ان يحملهم

رئيس المجلس:
اخشى ان يستيقظوا
يومًا وليس امامهم
سوى قانون 2008

ـ ـ كما الكتل النيابية املتضامنة معهم
ـ ـ الــى التفاهم على الـقــانــون الجديد
واق ــراره .األمــر الــذي يــدور على نفسه
بطيئًا ،بينما ال يكتم رئيس املجلس
خشيته من ان يستيقظ هؤالء جميعًا
على مهلة الشهرين السابقة إلجــراء
االنـتـخــابــات النيابية الـعــامــة ،وليس
امامهم سوى قانون .2008
يقول :عليهم ان يختاروا .اما من باب
قانون جديد لالنتخاب او من شباك
قانون .2008
ثــانـيـهــا ،يـمــاشــي بـ ـ ّـري وج ـهــة النظر
ال ـق ــائ ـل ــة ب ـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
واالختيارية ،بعد الجولتني االوليني،
وهي حال الجولتني االخريني ايضًا،
أسـقـطــت ال ـعــامــل االم ـن ــي الـ ــذي ت ــذرع
بــه امل ـنــادون بتمديد  2013ثــم تمديد
 .2014ثم اتى قرار املجلس الدستوري
ك ــي يـقـيــم شــرطــا م ـلــزمــا :م ــا ان ت ــزول
الـ ـظ ــروف االم ـن ـي ــة ي ـقـت ـضــي ال ــذه ــاب
الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة ع ــام ــة فـ ــورًا،
م ــن دون ربـ ــط ح ـصــول ـهــا بــال ـتــوافــق
املسبق على قانون جديد لالنتخاب.
ّ
ال يبصر رئيس املجلس عجلة تحتم
بالضرورة تقصير والية البرملان ،وما
تبقى منها بالكاد يستحق امراره .اال
ان اس ــوأ مــا يتوقعه وي ــدق نــاقــوســه،
هو الرجوع الى قانون .2008
ث ــالـ ـثـ ـه ــا ،ل ـي ـس ــت ثـ ـم ــة م ـف ــاض ـل ــة فــي
االولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة واجـ ـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
العامة .بحسب ما يقوله ّبري
النيابية ُ
امام زواره أفلت االستحقاق الرئاسي
مــن اي ــدي اللبنانيني وارادت ـه ــم ،وهو
ينتظر تفاهمات اقليمية ما ان ترتوي
ال ـن ــزاع ــات عـلــى مـلـفــات شـتــى احــدهــا
ان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي .ليست
ه ـ ــذه ح ـ ــال الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
نيابية عامة .في السلة الجديدة التي
تكلم عنها مــرارًا في االيــام املنصرمة،
واع ـ ــاد تــأك ـيــدهــا ال ــى ط ــاول ــة ال ـحــوار
ال ــوط ـن ــي ،ان ال ـحــل االس ـه ــل انـتـخــاب
ً
رئيس الجمهورية اوال العــادة اطالق
ماكنة الــدولــة .اال انــه يتساءل :ما هو
ال ـب ــدي ــل م ــن تـعـثــر ح ـصــول ـهــا عـنــدمــا
نجد انفسنا على ابواب انتهاء والية
امل ـج ـلــس واج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة
عامة؟

ي ـ ـق ـ ــول ب ـ ـ ـ ـ ّـري انـ ـ ـ ــه م ـس ـت ـع ــد لـ ـت ــوأم ــة
اإلس ـت ـح ـقــاقــن :االتـ ـف ــاق ع ـلــى قــانــون
انتخاب ،تليه انتخابات نيابية عامة،
يـلـيـهــا ان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
ّ
يصر على الترابط الحتمي
على انــه
بـ ــن ان ـ ـجـ ــاز االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
وان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ،بـحـيــث يحصل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـه ــد جـ ـ ـ ــدي وم ـ ـ ـلـ ـ ــزم ل ـل ـك ـتــل
الـنـيــابـيــة الـكـبــرى جـمـيـعــا ،وأخـصـهــا
التي تقاطع جلسات انتخاب الرئيس،
يقضي بموافقتها القاطعة الخطية

ّ
نعيم عباس :أنا زلمي متواضع ...أفخخ على
تقرير

رضوان مرتضى
رغ ـ ــم م ـ ـ ــرور أكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ــن عـلــى
ّ
يتغير نعيم إسماعيل
تــوقـيـفــه ،لــم
املـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور بـ ـ ـ ـ «ن ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس».
ّ
بــأسـلــوبــه التهكمي نـفـســه ،يحرص
دائـ ـم ــا ع ـلــى ال ــدخ ــول إلـ ــى املـحـكـمــة
الـعـسـكــريــة .ب ــال ـ ـ «أوف ــرول» الكحلي
املـخـطــط بــاألح ـمــر ،زي ن ــزالء سجن
ال ــري ـح ــان ـي ــة ،دخـ ــل أك ـث ــر املــوقــوفــن
إث ـ ـ ــارة ل ـل ـج ــدل إل ـ ــى ق ــاع ــة امل ـح ـك ـمــة
الـعـسـكــريــة أم ــسّ .
وج ــه التحية إلــى
ّ
ُ
الحاضرين ووزع االبتسامات يمنة
ُ
ويـ ـس ــرة ق ـبــل أن يـمـثــل أمـ ــام رئـيــس
املحكمة العسكرية خليل إبــراهـيــم.
وقـبــل أن يـبــدأ االس ـت ـجــواب ،خاطب
ً
عباس رئــاســة املحكمة قــائــا« :ورد
اس ــم وف ـيــق عـقــل ف ــي ّ
االدعـ ـ ــاء .هـيــدا
ّ
ب ـي ـق ـعــد مـ ــع أم ـن ـي ــن وم ـ ــع ض ــب ــاط،

ّ
بئر
سيارة
خت
فخ
ّ
العبد بيدي وصنعت
أحزمة ناسفة
الستهداف «المنار»

مش الزم يكون ّ
مدعى عليه معنا»،
مـشـيـرًا ال ــى املـتـحــدث بــاســم تنظيم
«ع ـص ـبــة األنـ ـص ــار» ف ــي مـخـيــم عني
الحلوة« ،أبو شريف عقل».
ّ
ردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال ال ـع ـم ـيــد إب ــراه ـي ــم،
نفى عباس عالقته باملوقوف وسام

نعيم ال ــذي تصفه األج ـهــزة األمنية
بـ ــ«الـ ـعـ ـق ــل اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي» لـتـنـظـيــم
«ك ـتــائــب ع ـبــدال ـلــه عـ ـ ــزام» ،م ـق ـ ّـرًا بــأن
عالقة صداقة ربطته بشقيقيه نعيم
ووسيم نعيم .وسأله رئيس املحكمة
ّ
ّ
عما ورد في إفادة املوقوف وسام بأن
ّ
عباس خبير متفجرات» ،فهز
«نعيم
ّ
ّ
برأسه بأنه ال يعرف .فعلق إبراهيم:
«وس ــام قــال :هناك خبيرا متفجرات
في كتائب عبدالله عزام ،هما محمد
جمعة ونعيم عباس»ّ .
فرد املوقوف:
«أن ــا مــش خبير مـتّـفـجــرات .أنــا زملي
متواضع .بعرف فخخ سيارة عادي.
ّ
بفخخ على ّ
قدي»!
معظم مــا ورد فــي اسـتـجــواب نعيم
عـبــاس أم ــس ،سـبــق أن أدل ـّـى بــه ّفي
إف ـ ــادت ـ ــه األولـ ـ ـي ـ ــة .ف ـ ـكـ ـ ّـرر أن ـ ـ ــه فــخــخ
السيارة التي ّ
فجرها في بئر العبد
بـمـســاعــدة حـســن زهـ ــران .وأض ــاف:

«مـ ـن ــذ  ،٢٠١٣اش ـت ـغ ـل ــت ألول م ــرة
ّ
التفجير» .وذكــره العميد
جديًا في ّ
ّ
إب ــراه ـي ــم ب ــأن ــه قـ ــال إن تــوف ـيــق طــه
ّ
عــلـمــه ،ثــم ســألــه« :امل ــواد مــن وي ــن؟»،
ّ ّ
فرد بأن إحضار املواد املتفجرة من
ّ
اختصاص طه ،مشيرًا إلى أن األخير
ّ
كـ ــان ي ـت ــول ــى دور امل ـن ـ ّـس ــق اإلداري
فـيـ ّمــا ك ــان ه ــو يـعـمــل ع ـلــى األرض.
ً
وع ــق ــب ّق ــائ ــا« :كـ ــان تــوف ـيــق حفظه
الله يوفر املــواد ويأخذ القرار حتى
ع ــام  .»٢٠١٣بــدايــة ه ــذا ال ـع ــام ،كــان
تــاريــخ انـفـصــال عـبــاس عــن «كتائب
ع ـبــدال ـلــه عـ ـ ــزام» ،و«ب ـ ــدء ال ـع ـمــل مع
جبهة النصرة والدولة اإلسالمية».
وعـ ـن ــدم ــا سـ ــألـ ــه رئ ـ ـيـ ــس امل ـح ـك ـم ــة:
«وق ـ ـت ـ ـهـ ــا اشـ ـتـ ـغـ ـل ــت مـ ـ ــع الـ ـنـ ـص ــرة
وداعـ ـ ــش؟» ،أجـ ــاب« :م ــع داع ــش أل...
ّ
مع دولة اإلسالم إيه» .فعلق إبراهيم
ممازحًا« :هل سأعاقب بالجلد اآلن

