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سياسة

وجهة نظر

مسح حدود أم وجود؟
أياد المقداد
مرة أخــرى تطفو مشكلة املسح العقاري في بلدة السا إلى سطح
التجاذبات اإلعالمية والسياسية على الرغم من كونها قضية قانونية
ذات أبـعــاد فائقة الحساسية ينبغي أن تعالج بـهــدوء وروي ــةّ .
لكن
تسارع وتيرة الضخ اإلعالمي يكاد يضفي على املوضوع أبعادًا غير
مستحبة في التوقيت ،وفي الظروف الحالية التي قد تدفع باملوضوع
ك ـلــه م ـحــل ال ـخ ــاف إل ــى مـ ـس ــارات ال يــريــدهــا ال ـج ـم ـيــع .فــالـقـضـيــة،
باختصار ،هي موضع ّ
تعرض لغير مختصني ،ومكان جدل لهواة،
في غفلة عن صعوبة التعامل مع حقيقة قد تفتح صفحات التاريخ
على مصراعيه أمام آالف من الوثائق والحجج الدامغة التي قد تعيد
برمجة الواقع وصياغته من جديد .فالقضية موضع الخالف ليست
ّ
وكأن هناك مجموعة
بالبساطة التي يحلو للكثيرين التعامل معها،
من املشاغبني الخارجني على القانون يمنعون األبرشية املارونية من
تنفيذ خرائط مسح عقاري رسمي قانوني بحوزتها ،في الوقت الذي
ال يتساءل فيه «الهائجون» عن مدى شرعية وقانونية الخرائط ذاتها
وعلى أي أســس وأدل ــة قــامــت .كــل مــا هــو مــوجــود هــي خــرائــط تعود
لعملية مسح جرت في سنة  1939على عجل ،وفي غفلة من الزمن،
من دون أن تأخذ في اإلعتبار حجم اإلحتجاجات الواسعة التي قامت
آنــذاك من املتضررين واملنهوبني ،والذين لم يكونوا من لون طائفي
واحد .بل إن احتجاجات ميفوق جبيل املارونية فاقت مثيلتها السا
الشيعية ،وكانت احتجاجات دموية وسقط فيها ضحايا ،مع اإلشارة
إلى أن ّ
املساح الذي قام باملسح هو نفسه في البلدتني.
ما يجري اليوم ،وببساطة ،هو محاولة إعدام بلدة .فبعد فصلها عن
ّ
بعدها الجغرافي تستكمل عملية املسح قضم ما تبقى لتجعل منها
ّ
جــزرًا مقطعة األوصــال وغير قابلة للنمو السكاني والعمراني ،في
عملية تبدو مبرمجة للبعض الذين عاينوا تاريخا موثقا من املظالم
التاريخية .فلم يكن اإلستيالء على قطاعات واسعة من األراضــي
يجري بطرق قانونية ،بل بفعل مصادرة أو إبتزاز .ومثال بسيط هو
ما ورد في حجة تاريخية نادرة ،ولكنها ليست وحيدة ،عن «مليحة
حـمــادة» الـتــي تنازلت عــن بيت أبيها وعـقــاراتــه للدير مقابل «غــداء
وكسوة» ،في صفحات من تاريخ أسود لم يكن باستطاعة املالكني
الشرعيني أن يمتلكوا من الوسائل ما يكفي لتثبيت وجــودهــم في
زمن املتغيرات الديمغرافية.
إن الـتـطــرق إلــى املـتـغـيــرات الــديـمـغــرافـيــة أمــر شــديــد الـ ــرداءة فــي هــذا
الوقت بالذات ،وإعادة نبش األرشيف العثماني ومراسالت القناصل
األجــانــب إلثـبــات أحقية مــواطـنــي الســا فــي أرضـهــم ليس فــي محله
ّ
مطلقًا ،ألنــه قد يفتح أبــواب التاريخ على مصراعيه إلعــادة صياغة
جديدة لألحداث .وهي أحداث تنتهي بالتأكيد أن أول وجود مسيحي
في بالد جبيل وكسروان ـ ـ والتي كانت تعرف بخسروان نسبة إلى
الداعية الشيعي اإلسماعيلي ناصر خسرو ـ ـ يعود لسنة  ،1712وأن
أول كنيسة أقيمت هي كنيسة حراجل ،وأن الحضور الشيعي كان
هو السائد باملطلق في قرى وحواضر املنطقة .فهل هناك أي معنى
اليوم لكي يطالب أحدهم األبرشية بأدلة ووثائق عن كيفية حيازتها
ألمالكها وعلى أي أسس قامت؟
ّ
بالتأكيد املوضوع ليس محل جدل وليس مطروحًا للنقاش في ظل
الكوارث التي تحيط بنا وفي دوامــة الصراعات املذهبية في املنطقة
واملحيط.
ّ
إن التعامي عن الحقائق بكليتها وإدراجـهــا في خانة أن هناك من
يقوم بعرقلة أعمال املسح وممارسة البلطجة على أمالك األبرشية
مستندا إلــى بــأس الثنائية الشيعية هو أمــر مغاير تمامًا للحقيقة.
فــالـثـنــائـيــة الـشـيـعـيــة ،وب ــاألخ ــص ح ــزب ال ـلــه ه ــو مــوضــع مــامــة من
مواطني الســا لعدم إعارته اإلهتمام الكافي في ما يتعلق باملسألة
ّ
الجليةّ .ثم أن
وبمداراته الفائقة للطرف اآلخر .وهذه إحدى الحقائق
العزف على هــذا الوتر كجزء من ممارسة ضغوط لترهيب الوعي
الجمعي املسيحي ليس من السهولة أن ينطلي على أحد في الوقت
ّ
واملضحي من
الــذي يظهر فيه حــزب الله بصورة الحامي لألقليات
أجل وجودها اآلمن.
مقاربة أزمــة املسح العقاري يجب أن تأخذ منحى مختلفًا على أن
يـكــون كــل شــيء قــابــا للبحث والـنـقــاش بما ذلــك شرعية الخرائط
العقارية التي بحوزة األبرشية .فليس من شيء أقدس من شرعية
الوجود ذاته .والسا مهددة في وجودها ،ومن الطبيعي أن ّ
نتفهم من
هو في وجوده مهدد.

في الواجهة

قطار التمديد لقهوجي ينطـ
لم يعد الوقت يتسع
لمفاجآت فيالتعيينات
العسكرية التي آن أوانها.
آخر محطاتها في أيلول
ستكون على صورة
محطتها األولى األسبوع
المقبل .ما يقرره مجلس
الوزراء في األمين العام
للمجلس األعلى للدفاع
ّ
يشق طريقه إلى
قائد الجيش
نقوال ناصيف
ليل السبت ـ األحد املقبلني ( 21/20آب)
يـنـتـهــي تــأجـيــل تـســريــح األم ــن الـعــام
للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد
خ ـيــر ،مــا يجعله بــرســم اإلح ــال ــة على
التقاعد ما لم يصر إلى تأجيل تسريح
ثالث له .يضيق الوقت ،ولم يعد أمام
مجلس الوزراء الذي ُيفترض انعقاده
الخميس  18آب ،ســوى اتـخــاذه قــرارًا
ّ
يبت مصير خير بتعيني خلف له ،أو
وضــع امل ـبــادرة مـجــددًا بــن يــدي وزيــر
مقبل.
الدفاع سمير ّ
رغم أن مقبل وقع السنة املاضية ،في
مــوعــد واح ــد هــو  6آب  ،2015ثــاثــة
ق ـ ـ ــرارات مـنـفـصـلــة ب ـتــأج ـيــل تـســريــح
خ ـي ــر وق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد ج ــان
قهوجي ورئيس األركــان اللواء وليد
سلمان ،إال أنــه ّ
ميز تاريخ إحالة كل
منهم على التقاعد ،فجعل خير في
 21آب وق ـه ــوج ــي وس ـل ـم ــان ف ــي 30
أي ـل ــول .حـيـنــذاك أث ــار ه ــذا االخـتــاف
عالمة استفهام قبل أن يتضح مغزاه
ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ال ـح ــال ــي الــوش ـيــك،
وه ــو اإلي ـح ــاء ب ــأن ق ــرار خـيــر مؤشر
الى قرار قهوجي.
واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر أن ل ـي ــس أمـ ـ ــام مـجـلــس

الـ ـ ـ ــوزراء سـ ــوى االل ـت ـئ ــام ف ــي املــوعــد
ال ـي ـت ـيــم ،ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ،لـتـحــديــد
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
ب ــدءًا مــن أول ـهــا الـحـتـمــي :إم ــا تعيني
خـلــف لخير بثلثي أص ــوات مجلس
الوزراء ،أو تجاهل التعيني والتظاهر
بالخالف على اســم الخلف ،ومــن ّ
ثم
ت ـع ــري ــض امل ـن ـص ــب إمـ ــا ل ـل ـش ـغــور أو
وضـ ّـع امل ـبــادرة بــن يــدي مقبل الــذي
يتحضر ،على مــا يـبــدو ،لـقــرار ثالث
ب ـت ــأج ـي ــل تـ ـس ــري ــح .إخـ ـ ـف ـ ــاق جـلـســة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ـم ـي ــس يـحـمــل
ال ـ ــوزي ـ ــر ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع ق ـ ـ ــرار تــأج ـيــل
ت ـســريــح خ ـيــر ف ــي خـ ــال س ــاع ــات ال
تـتـعــدى ظـهــر الـسـبــت ،مــوعــد انتهاء
الدوام الرسمي.
االثـ ـ ـن ـ ــن ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ت ـب ـل ــغ م ـق ـب ــل مــن
رئيس الحكومة تمام سالم تفضيله
تأجيل تسريح األمني العام للمجلس
األع ـلــى لـلــدفــاع فــي الــوقــت الـحــاضــر،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ش ـغ ــور رئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،نــاه ـيــك ب ــرب ــط تعيني
ال ـخ ـل ــف ب ـس ـلــة ت ـع ـي ـي ـنــات عـسـكــريــة
سـ ـ ـ ــواه .مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ن ـف ـس ــه ،ســافــر
مقبل ،على أن يـعــود غ ـدًا األح ــد .من
االحـ ـتـ ـم ــاالت املـ ـت ــداول ــة ط ــرح ــه على
مجلس الوزراء ثالثة أسماء الختيار
ّ
ّ
أحــدهــا يـحــل مـحــل خـيــر ،مــن دون أن
ي ـ ــؤول ذلـ ــك ح ـت ـمــا الـ ــى ت ـع ـيــن أح ــد،
وإنما تكريس الخالف لتبرير تأجيل
التسريح.
ال تـكـمــن املـشـكـلــة ف ــي مـنـصــب خـيــر،
وال يفضي ّ
خلوه ـ متى أخفق تعيني
خ ـل ــف لـ ــه ـ ـ ـ الـ ـ ــى ف ـ ـ ــراغ فـ ــي امل ـج ـلــس
العسكري الذي صار الى ملء الشغور
فـيــه ،واكـتـمــل فــي  28كــانــون الثاني
الـفــائــت بتعيني ثــاثــة مــن أعـضــائــه.
بل ُينظر الى ّ
بت مصير هذا املنصب
ُ
ـ ـ وخـصــوصــا عـنــدمــا يــرتــأى تأجيل
تسريحه ـ على أنه مؤشر مباشر الى
ما سيكون عليه قهوجي.
ما يجري الحديث عليه في األروقــة
الضيقة أحد خيارين:
 1ـ سلة متكاملة ،وإن تبعًا ملرجعي
اختصاص مختلفني :تعيني مجلس

تأجيل تسريح خير مؤشر إلى تأجيل
تسريح قهوجي (هيثم الموسوي)

ال ـ ــوزراء الـعـمـيــد حــاتــم م ــاك رئيسًا
لألركان خلفًا لسلمان بثلثي أصوات
مجلس ال ــوزراء ـ وكــان النائب وليد
جنبالط قد أبلغ الى الوزير وقيادة
ال ـج ـي ــش تــرج ـي ـحــه ك ـف ـتــه ـ ـ ـ ع ـل ــى أن
ي ـص ـي ــر الـ ـ ــى إصـ ـ ـ ــدار وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
قــراريــن منفصلني بتأجيل تسريح

سالم أبلغ
تأجيل تسريح خير،
مقبل
ّ
وجنبالط سمى مالك
رئيسًا لألركان

تقرير

في الذكرى العاشرة لحرب تموز :لبنان
يحيى دبوق
حلت الذكرى العاشرة لحرب عام 2006
م ـبـكــرة ف ــي إس ــرائ ـي ــل .اح ـت ـلــت وســائــل
اإلعالم العبرية في الشهرين املاضيني،
م ــع تـنــافــس امل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن
والخبراء ومراكز الدراسات في البحث
وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـب ـح ــث ،ت ـق ــاري ــر ع ــن الـفـشــل
و»ال ـ ـ ـ ــدروس وال ـع ـب ــر» وال ـ ـقـ ــدرات على
خ ـ ــوض الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة وتــوق ـعــات ـهــم
لها .إال أن الجامع املشترك في املقاربة
اإلسرائيلية ،على أنواعها ،يشهد على
إقـ ـ ــرار غ ـيــر م ـبــاشــر ب ـم ـح ــدوديــة ق ــدرة
الجيش اإلسرائيلي على تنفيذ املهمة،
عبر اإلق ــرار واملطالبة بـضــرورة إبعاد
الحرب املقبلة ،واالمتناع عن التسبب
بـهــا .اتسمت املـقــاربــة اإلســرائـيـلـيــة في
أي ـ ــام ال ــذك ــرى بــال ـت ـجــاذب ب ــن اإلق ـ ــرار
بالفشل ومحاولة ترميمه .كانت العني
اإلسرائيلية مركزة على الداخل ،لطمأنة
املستوطنني ،وعلى حزب الله والساحة
اللبنانية ،بهدف ال ــردع .كــان أهــم هذه
املحاوالت حديث رأس الهرم السياسي
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ـعــدو
بنيامني نتنياهو ،الــذي أقــر باملعادلة
القائمة وقــواعــد االشتباك البينية مع
حزب الله ،رغم تشديده على أن إسرائيل
اس ـت ـطــاعــت أن ت ـف ــرض «هـ ـ ـ ــدوءًا» على
الجبهة الـلـبـنــانـيــة .وبـحـســب تعبيره:
الهدوء مقابل الهدوء.

إال أن معادلة ال ـهــدوء ،كما تفاخر بها
نتنياهو ،هي محاولة تعمية للحقائق
وت ـجــاهــل وتـ ـج ــاوز أله ـ ــداف إســرائ ـيــل
االسـتــراتـيـجـيــة مـمــا قـصــرت يــدهــا عن
تـحـقـيـقــه ع ــام  ،2006وم ــا ق ـص ــرت عن
تحقيقه أيضًا فــي الـحــرب غير املعلنة
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
ال ـح ــرب امل ــاض ـي ــة :أولـ ــويـ ــات إســرائ ـيــل
تجاه الساحة اللبنانية كانت ،وال تزال
وستبقى ،مــركــزة على تغيير الوضع
االستراتيجي على الجبهة الشمالية
مــن ج ــذوره ،وإنـهــاء تهديد حــزب الله،
ول ـيــس فـقــط «هـ ـ ــدوءًا» ،يــوصــف أيـضــا
فــي إسرائيل ـ ـ للمفارقة ـ ـ بأنه «هــدوء
وه ـمــي» .اجـتـثــاث حــزب الـلــه وتهديده
ومــا يمثله هــو مــا سعت إليه تــل أبيب
من خالل عملية التسوية السياسية في
تسعينيات القرن املاضي ،وسعت إليه
خــال اعـتــداءاتـهــا املـتـكــررة على لبنان
في فترة الحزام األمني و 1993و،1996
وأيضًا خالل حرب عام  ،2006وهو ما
تسعى إليه من خالل الحرب في سوريا،
كـ ــإحـ ــدى أه ـ ــم ال ـن ـت ــائ ــج اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املنتظرة للحرب الدائرة هناك .تعددت
ال ـح ــروب وال ـس ـي ـنــاريــوهــات واألدوات
املباشرة وغير املباشرة ،وبقي الهدف
غير املحقق واح ـدًا :اجتثاث حــزب الله
وت ـهــديــده .ت ــدور بــن إســرائ ـيــل وحــزب
ال ـل ــه حـ ــرب م ــن نـ ــوع آخـ ــر ب ـعــد انـتـهــاء
الحرب املباشرة عام  .2006وهي إحدى

فشلت إسرائيل في
الحرب وفي سنوات ما
بعد الحرب
أهم نتائج الحرب وفشل إسرائيل فيها.
حـ ــرب يـسـمـيـهــا ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
«امل ـعــركــة ب ــن الـ ـح ــروب» ،وت ـه ــدف الــى
منع أو تأجيل الحرب املقبلة ،عبر صد
وإحباط تعاظم حزب الله عسكريًا :لم
يعد الحسم في مواجهة حزب الله هو
امل ـط ـلــوب ،بـعــد عـجــز تحقيقه؛ لــم تعد
الحرب هي األداة املركزية إلزالة تهديد
حــزب الله ،بعد ثبوت الفشل؛ ونتيجة
للفشل ،تطلعت إســرائـيــل الــى تحقيق
املهمة بأدوات ووسائل بديلة ،وإحداها
ك ــان الــدفــع بــاتـجــاه األزم ـ ــات الــداخـلـيــة
فــي لبنان لتطويق حــزب الـلــه ،أو عبر
محاولة ضرب سوريا وتغيير هويتها،
باعتبارها الـشــريــان الحيوي لقدراته
وتعاظمه العسكري.
انـسـحــب الـفـشــل فــي ال ـحــرب املـبــاشــرة،
عام  ،2006على الحرب الجديدة .زادت
قدرات حزب الله أضعافًا مضاعفة ،كمًا

