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سياسة

سياسة
في الواجعة

ٌ
ٌ
حكومة  :2019قليل من الطائف والدوحة ،وكثير مــن ...عون
ال يختلف التمثيل السياسي في الحكومة
الجديدة عن ذاك في حكومة ،2016
انتخابات  - 2018الفاصلة
وان اوجبت ً
بينهما  -تعديال في االحجام والحصص
واالمتيازات .لكن مغزى ما رافق تأليفها
واستقر عليه ،انه ال يشبه سواه

نقوال ناصيف
ُ
ً
املختلف فعال في الحكومة الجديدة،
ب ـت ـح ــال ـف ــات ـه ــا املـ ـح ــدث ــة وس ـل ـس ـل ـســة
االنقالبات على الذات وعلى اآلخرين،
أنـ ـ ـه ـ ــا ال تـ ـشـ ـب ــه ايـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن حـ ـك ــوم ــات
الحقبة الـســوريــة فــي مــرحـلــة مــا بعد
اتـفــاق الطائف ،وال حكومات الحقبة
املـلـتـبـســة ف ــي مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ات ـفــاق
ال ــدوح ــة .لــم تـتـغـ ّـيــر املــرجـعـيــات التي
رافقت املراحل الثالث ،سواء كانت في
صلب القرار والسلطة مــذذاك او على
هامشهما .اال ان ادوارها انقلبت حقًا
اآلن ،صعودًا او هبوطًا.
ّ
ّ
يتغير
يصح القول ان الكثير املهم لم
م ـنــذ اول ـ ــى ح ـك ــوم ــات م ــا ب ـعــد وضــع
اتفاق الطائف موضع التنفيذ ،وهي
ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس ع ـم ــر ك ــرام ــي ع ــام
 .1990ح ـي ـنــذاك ك ــان ــت :ثــاثـيـنـيــة في
غــالـبـيـتـهــاُ ،سـ ّـم ـيــت ح ـكــومــات وح ــدة
وطـ ـنـ ـي ــة ،م ـش ــاب ـه ــة مل ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
املمدد له او املنتخب من غير تطابق،
مرجعياتها نفسها وتوازناتها كذلك.
ّ
يتغير ايضًا الكثير املهم منذ اولى
لم
حكومات ما بعد اتفاق الدوحة ،وهي

الحكومة الجديدة فرضت ما لم
تخبره الحكومات المتعاقبة :ان
تكون على صورة االنتخابات النيابية
حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة عام
 :2008االف ــرق ــاء يـ ـق ـ ّ
ـدرون حصصهم
وي ـ ـخ ـ ـتـ ــارون ح ـق ــائ ـب ـه ــم ،ال ـث ـل ــث ،1+
الفيتو املذهبي ،رئيس مكلف ُيدعى
ال ــى تــألـيــف الـحـكــومــة اال ان االفــرقــاء
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــاؤه الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــون فــي
التأليف وال يسعه تجاهلهم ،االكثرية
وهمية واالقلية فاعلة.
ع ـلــى ن ـحــو م ــواص ـف ــات مــرحـلـتــي ما
ّ
يصح القول
بعد عامي  1990و،2008
ان حكومة  2019تشبهها .مــع ذلــك،

رئيس الجمهورية الذي شهد انقسامًا حادًا حول انتخابه ،وصل الى رئاسة الدولة في مركب حزب الله والحريري معًا (داالتي نهرا)

ثمة كثير آخر ّ
تبدل:
ٌ
صائب هو القول ان حكومة 2019
-1
ّ
جارت القواعد الدستورية التي نص
عليها اتـفــاق الـطــائــف للتأليف ،بــدءًا
باالستشارات امللزمة مــرورًا بتسمية
الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ث ــم اس ـت ـش ــارات ــه مع
ال ـك ـت ــل والـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ـف ـ ــرادى وان ـت ـه ــاء
بـ ـص ــدور مــراس ـي ـم ـهــا .ص ــائ ـ ٌـب ايـضــا
ان ـه ــا ج ـ ــارت االع ـ ـ ــراف املـ ــوازيـ ــة ،لكن
الجوهرية ،التي اوردها اتفاق الدوحة
 وقد باتت بفعل املمارسة اقــرب الىقـ ــواعـ ــد دس ـ ـتـ ــوريـ ــة غـ ـي ــر م ـن ـصــوص
ع ـل ـي ـه ــا  -ح ـ ـيـ ــال اش ـ ـت ـ ــراط االفـ ــرقـ ــاء
ال ـح ـصــص وامل ـق ــاع ــد ون ـص ــاب الـثـلــث
 1+والتهويل بفيتو الرفض .الصائب
كــذلــك ان تــألـيــف حـكــومــة  ،2019اكثر
مـنـهــا حـكــومــة  ،2016طـبـعـهــا وج ــود
الرئيس ميشال عون على رأس الدولة.
كـ ـ ــان عـ ـل ــى س ـل ـف ــه ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـشــال
سليمان ،حينما انتخب توافقيًا كأول
بنود اتفاق الدوحة ،ان ال يفاضل بني

قوى  8و 14آذار .اذا انحاز الى احدهما
ع ــادى اآلخـ ــر ،وه ــو م ــا حـصــل مــرتــن
عـلــى االقـ ــل :عـنــدمــا م ــال ال ــى الــرئـيــس
نـجـيــب م ـيـقــاتــي ض ــد الــرئ ـيــس سعد
ال ـح ــري ــري ف ــي اسـ ـتـ ـش ــارات الـتـكـلـيــف
عام  ،2011وعندما ّقرر جعل املعادلة
الثالثية  -التي يسميها فريق  8آذار
ذهبية  -خشبية عــام  .2013ال يحكم
اذا وازن ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،وال يـحـكــم
حتمًا اذا فاضل بينهما .لذا لم يحكم
ابـدًا حينذاك .على طــرف نقيض منه،
رسم عون سياسة مختلفة تمامًا :ان
يجعل  -هو الحليف القوي والصلب
ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه  -ش ــريـ ـك ــه ف ـ ــي ال ـح ـك ــم
وه ــو ت ـيــار املـسـتـقـبــل نـقـيــض الـخـيــار
االول ف ــي لـعـبــة ال ـخ ــافــات الــداخـلـيــة
وال ـصــراعــات االقـلـيـمـيــة .لـيــس خافيًا
ان رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـ ــذي شـهــد
انـقـســامــا ح ــادًا ح ــول انـتـخــابــه ،وصــل
ال ــى رئ ــاس ــة ال ــدول ــة ف ــي مــركــب حــزب
الـلــه وال ـحــريــري مـعــا ،وه ــو ايـضــا في

السنة الثالثة لواليته ُيكمل تعايشًا
غير مسبوق في الحكم وخارجه بني
هــذيــن الـفــريـقــن .لــم يعد ســاح حزب
الـلــه عقبة فــي تسيير الـحـكــم ،وامـكــن
ايجاد اكثر من طريقة لفك اشتباكهما
حيال املوقف من سوريا ونظامها.
 -2ل ـي ـســت ت ـح ــال ـف ــات ح ـك ــوم ــة 2019
على صورة تحالفات حقبتي اتفاقي
الطائف والــدوحــة .في الحقبة االولــى
كــانــت صـنـيـعــة دم ـشــق ال ـتــي احــاطــت
ن ـف ـس ـهــا ب ـغــال ـب ـيــة ووضـ ـع ــت االق ـل ـيــة
املسيحية املـعــارضــة خ ــارج السلطة،
وام ـس ـكــت بــآل ـيــة ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات .ال
ثـنــائـيــة وال ثــاث ـيــة ،ب ــل رزمـ ــة حلفاء
ف ــي ص ـح ــن سـ ـ ــوري واح ـ ـ ــد ،ال ي ـف ـ ّـرق
بينهم ســوى االمتياز عندما يمنحه
الــى احــدهــم دون اآلخ ــر .وهــو امتياز
متقلب فــي كــل االح ـ ــوال ،وج ـ ـ ّـوال .في
الحقبة الـثــانـيــة ،ات ــاح انـقـســام البالد
بني قوى  8و 14آذار إرســاء تحالفات
ملتبسة داخ ــل الـحـكــومــات املتعاقبة

ّ
ّ
بشرابتي طربوش سنية وشيعية ،لم
يكن الفريق املسيحي يسعه الدخول
الــى السلطة في معزل عن اي منهما،
ســواء عــون حينذاك على رأس تكتله
النيابي او حــزبــي الكتائب والـقــوات
حكومة  ،2019ما لم يكن
اللبنانية .في ّ
الفريق
يمسي
ان
عه،
توق
في االمكان
ّ
املـسـيـحــي ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،الـ ــذي يمثله
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وح ــزب ــه ،شــريـكــا
كامل ّ املواصفات للشريكني اآلخرين،
ال ـس ــن ــي وال ـش ـي ـع ــي ،ال ـل ــذي ــن ام ـس ـكــا
ب ـ ـتـ ــوازن ال ـح ـك ــم والـ ـ ـش ـ ــارع ،ب ـت ـفــاوت
م ــا ب ــن عــامــي  2005و .2016شــراكــة
كـهــذه حرمته منها الحقبة السورية
عـنــدمــا وضـعــت الـحـكــم وال ـش ــارع بني
ايدي حلفائها .للشريك املسيحي اآلن
ليس الفيتو فحسب ،بــل كذلك صنع
ً
ّ
بالتفرج
السياسات التي اكتفى قبال
عليها.
ُ َ
 -3لــم تـعــن الحقبة الـســوريــة بنتائج
االنتخابات النيابية كهدف في ذاته

ُ
لتأليف الـحـكــومــات ،وقــد أجــريــت في
ظ ـل ـهــا اع ـ ــوام  1992و 1996و.2000
ح ـ ـسـ ــابـ ــات ه ـ ـ ــذه غـ ـي ــر ت ـ ـلـ ــك .ت ــوزي ــر
الحلفاء هــو املـطـلــوب ولـيــس فــوزهــم،
وك ــان مضمونًا فــي الـ ــدورات تلك في
كل حال ما دامت البرملانات املنتخبة
وال ـح ـك ــوم ــات امل ـع ـي ـنــة ت ـت ـقــاطــع عـنــد
خ ـيــارات دمـشــق الـتــي تصنعها على
الـ ـت ــوال ــي .لـ ــذا ل ــم ي ـكــن ال ـت ـك ـل ـيــف ابــن
ساعته ،وال تأليف الحكومات يحتاج
الــى وقــت ضائع وطويل ،وال الحلفاء
يـتـبـ ّـرمــون مــن حصصهم او يملكون
ح ــق ال ـت ـح ـفــظ حـ ـت ــى .ف ــي ظ ــل ات ـف ــاق
ال ــدوح ــة ل ــم تـكــن نـتــائــج االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة ذات م ـغ ــزى م ـ ــرة .حـصــدت
قوى  14آذار الغالبية النيابية مرتني
عامي  2005و ،2009من غير ان تتمكن
فــي املجلس  -كما فــي الحكومة  -من
ان ـتــزاع الـسـلـطــة كــامـلــة مــن املـعــارضــة
رغم امتالكها هذا النصاب.
ف ــي ارب ـ ــع م ــن ال ـح ـك ــوم ــات املـتـعــاقـبــة
( 2005و 2008وُ 2009و )2014على
اثر هذين االستحقاقني ،أرغمت قوى
 14آذار على حكومات وحــدة وطنية،
امــا الخامسة ( ،)2011فاختارت عدم
االنضمام اليها .مع ذلك ظل التمثيل
امل ـس ـي ـح ــي أس ـ ـيـ ــر ق ـط ـب ــي ال ـغ ــال ـب ـي ــة
وامل ـعــارضــة ،ت ـيــار املستقبل وثـنــائــي
حزب الله « -أمل» ،ودارت كل التحالفات
من حول هذين القطبني .بفضل حزب
ال ـل ــه ن ـجــح عـ ــون ف ــي ال ـح ـص ــول على
 10وزراء فــي حـكــومــة مـيـقــاتــي ،ومــن
دون ت ـيــار املـسـتـقـبــل لــم يـكــن لحزبي
الكتائب والقوات اللبنانية التمثل في
حـكــومــة ،او فرضهما الحقائب التي
يريدانها .في حكومة  ُ - 2005وكانت
ذروة استئثار قوى  14آذار  -أعطيت
القوات اللبنانية حقيبة «فقيرة» هي
ُالسياحة ،وفي حكومتي  2008و2009
أع ـط ـيــت حـقـيـبــة «م ـه ـمــة» ه ــي ال ـعــدل
مـشــروطــة بــوزيــر غـيــر حــزبــي صديق
لـ ـلـ ـح ــزب هـ ــو ا ُبـ ــراه ـ ـيـ ــم ن ـ ـجـ ــار ،وف ــي
حـكــومــة  2019أع ـط ـيــت وح ــده ــا دون
سواها حقيبتا دولة.
على ان الحكومة الجديدة فرضت ما
لــم تخبره مــرة الحكومات املتعاقبة:
ان ت ـك ــون ع ـل ــى صـ ـ ــورة االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية ،ولـيــس على ص ــورة دمشق
كما في حقبتها ،او على صورة قوى
 8و 14آذار كما في ظل اتفاق الدوحة.
في جانب من تبرير حصول الرئيس
وح ــزب ــه ع ـلــى ال ـث ـل ــث 1+ح ـجــم كتلته
النيابية ،كــذلــك تبرير ّعــدم استئثار
السنية الستة انه
الحريري ّباملقاعد ّ
لم يعد يمثل كل السنة اللبنانيني.

مقالة

باسيل و«السالم» المجاني:
أوراق اعتماد دولية!
فراس الشوفي
منذ مقابلته الشهيرة على قـنــاة «املـيــاديــن»،
فــي كــانــون األول  ،2017يـكـ ّـرر رئـيــس التيار
الوطني الحر وزيــر الخارجية جبران باسيل،
إط ـ ــاق م ــواق ــف «م ـج ــان ـي ــة» ت ـخ ـ ّـص ال ـص ــراع
العربي ـ ـ اإلسرائيلي ،ال تخلو من «التسويق»
ّ
لفكرة السالم مع العدو اإلسرائيلي .فحني أكد
بــاسـيــل ،ل ــ«امل ـيــاديــن» ،أن ــه «لـيــس لــديـنــا صــراع
أيــديــولــوجــي مــع إســرائـيــل» ،لــم يــأت تصريحه
في سياق ســؤال حــول موقفه من هــذا ّ
العدو.
ً
وبدا املوقف «إدخــاال» ال داعي له ،وخصوصًا
لرئيس الدبلوماسية اللبنانية ،الذي كان ليجد
بحنكته ،جــوابــا دبـلــومــاسـيــا يـ ــوازي فـيــه بني
مــوقـفــه الـشـخـصــي ومــوقــف ال ــدول ــة اللبنانية
الرسمي وموقف حليفه الرئيسي على الساحة
الـلـبـنــانـيــة ح ــزب ال ـل ــه ،ع ـلـ ًـى سـ ــؤال ق ــد يـكــون
ُ«محرجًا» لو سئل مباشرة ،وهو لم ُيسأل عنه
في األصل.
وبمعزل عن غاية باسيل من طرح موقفه هذا
عبر منبر محسوب على محور املقاومةّ ،
كرر
وزيــر الخارجية الفعلة نفسها نهاية الشهر
املاضي عبر قناة «سي .ان .ان» األميركية في
مقابلة قصيرة مع الصحافية بيكي أندرسون،
ّ
ح ــا أي ـضــا ح ــق «إس ــرائ ـي ــل ب ــاألم ــن» ،ولــو
ط ــار ّ
أن ــه غــلــف مــوقـفــه األخ ـي ــر ،ب ــ«م ـب ــادرة الـســام
ال ـع ــرب ـي ــة» ،ال ـت ــي اس ـت ـخ ـلــص مـنـهــا بــالـنـتـيـجــة
أن ــه لــ«الـعــرب الـحــق بـ ــاألرض ،لفلسطني الحق
بالدولة ،وإلسرائيل الحق باألمن».
وإذا كان يمكن إيجاد ّ
املبرر لباسيل ،من خالل
طــرحــه مــوقــف «ح ــق إســرائ ـيــل ب ــاألم ــن» على
شاشة أميركية وأمام جمهور غربي ،فما هو
ّ
املبرر لتكرار باسيل املعزوفة ذاتها من على
منبر كنيسة مــار مخايل وفــي الــذكــرى ال ـ 13
للتفاهم مع حزب الله؟
فــي الحالة األول ــى ،أي مقابلة «س ــي .أن .أن،».
ـف بــاسـيــل بــاسـتـخــدام لـغــة ال ـغــرب في
لــم يـكـتـ ِ
مقاربة إشكالية الصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي،
ّ
بل ذهب بعيدًا في تبني منطقه .فهو ،كوزير
ّ
خــارجـيــة لـلـبـنــان ،لـيــس مطلوبًا مـنــه أن يـهــدد
بإزالة إسرائيل من الوجود ،لكن ،ما هو تبرير
التطمينات «املجانية» إلسرائيل وداعميها من
القوى الغربية ،الذين ّ
يقدمون أمن الكيان على
أي أولوية أخرى في املنطقة؟

ّأم ــا فــي الـحــالــة الـثــانـيــة ،وإص ــرار باسيل على
«أمن إسرائيل» من على منبر مار مخايلّ ،ثم
إعالنه عبر إذاعة النور ،أن ً
قوى لبنانية أخرى
ّ
تتبنى مبادرة السالم العربية ،مسميًا حركة
أم ــل وال ـح ــزب ال ـس ــوري ال ـقــومــي االجـتـمــاعــي،
فذلك إما نقص في املعلومات ،أو تضليل .فال
الحزب القومي تسمح عقيدته بالقبول بوجود
الـكـيــان مــن أصـلــه (وق ــد ّ
رد أول مــن أمــس في
بيان على كــام باسيل) وال حركة أمــل ،التي
ٍ
قــاد مؤسسها اإلم ــام موسى الـصــدر بدايات
الـصــراع مــع الـعــدو (سـ ّـمــى الـصــدر «إسرائيل»
بـ«الشر املطلق»ّ ،
وحرم ،دينيًا ،أي تعامل معها
قبلت باملبادرة .ورئيسها الحالي نبيه
مطلقًا)ِ ،
ب ـ ّـري أطـلــق قـبــل نـحــو شـهــريــن ـ ـ فــي اجتماع

َ
من خ َّول باسيل أن يطرح
موقف لبنان من الصراع مع
«إسرائيل» في هذا الوقت؟

االتحاد البرملاني الدولي في باريس ـ ـ موقفًا
ّ
يؤكد فيه أن الحل الوحيد مع العدو هو السالح
واملقاومة .ولو أن بري ،كرئيس ملجلس النواب
اللبناني ،كــان ج ــزءًا مــن لبنان الرسمي حني
إقرار املبادرة املشؤومة ًفي بيروت.
ُي ـظ ـهــر بــاس ـيــل ف ـجــاجــة ف ــي إب ـ ــراز ال ـخــاف
الجوهري مع قوى املقاومة في لبنان ،حول
املــوقــف مــن مستقبل الـصــراع مــع إسرائيل،
مـقــدمــا أوراق اعـتـمــاد دول ـيــة تــدعــم طموحه
فــي الــوصــول إلــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة .وهــذا
األمر ،كما طرحه باسيلّ ،
يحول التحالف مع
املقاومة ،من تحالف وطني قائم على فكرة
امل ــواط ـن ــة ووح ـ ــدة ال ـح ـيــاة إلن ـق ــاذ ل ـب ـنــان مــن
أتون الطائفية والدولة الضعيفة التي يعيش
ّ
فيها منذ تأسيسه ،مــا يمكنه مــن مواجهة
إسرائيل في النموذج وليس في قوة السالح
فـحـســب ،إل ــى تـحــالــف مــرحـلــي بــن طائفتني
وجماعتني ،سرعان ما قد ينهار مع تعارض
املصالح السياسية ،مثل الخالف على اسم

تقرير

من المكتب التربوي المركزي في
حركة أمل إلى مكتبه في وزارة الزراعة
انتقل حسن اللقيس أمس ،تسبقه تركة
ّثقيلة لقطاع يعاني من الويالت .يرى
أن التعاون بين الوزارات يمكن أن ّ
يحول
القطاع الزراعي إلى رافعة لالقتصاد
ميسم رزق
َ
بعد أيام من تعيينه وزيرًا في حكومة
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ال ـج ــدي ــدة
ّ
ك ـ ــان ح ـس ــن ال ــل ـق ـي ــس ال ي ـ ـ ــزال ي ـنـ َـعــم

بـ ـه ــدوء م ـك ـت ـبــه ّف ــي امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي
ّ
ل ـحــركــة أمـ ــل .ت ــأخ ــرت عـمـلـيــة الـتـســلــم
والـتـسـلـيــم بـيـنــه وب ــن زم ـي ـلــه الــوزيــر
السابق غــازي زعيتر حتى يــوم أمس،
«ألن بـعــض مـ ــدراء الـ ـ ــوزارة كــانــوا في
ّ
مهمة خــارج ال ـبــاد» .مــا ينتظر وزيــر
ً
ال ــزراع ــة ال ـجــديــد ل ــن ي ـكــون س ـهــا وال
ّ
مسليًا على اإلط ــاق .أتــى وقــد سبقته
إلــى حقيبته الجديدة تركة ثقيلة من
قطاع ُيعاني الويالت .لكن
املشاكل في
ُ
الرجل ُ
يرسم منذ اآلن خارطة نجاحه:
َ
ُ
اإلرادة إذا مــا وجـ ــدت ،وال ـت ـعــاون بــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات… «ف ــال ــوزي ــر ب ـش ـخ ـصــه ال
يستطيع أن ُيـغـ ّـيــر الـعــالــم» كما يقول
لـ«األخبار».
ي ــوج ــز ال ـل ـق ـيــس أهـ ــم املـ ـش ــاري ــع ال ـتــي

ُ
يجب على وزارة الــزراعــة أن تنجزها.
يبدو ّ كمن قضى أشهره املاضية وهو
يتصفح ملفات «الزراعة» .من حاجات
امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــروة
الـحـيــوانـيــة ،ن ــوع األس ـم ــدة ،املـبـيــدات،
اإلنتاج والتصدير ،األراضي الزراعية،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـنــاف ـســة ال ـخــارج ـيــة…
وط ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
وانعكاسها على هــذا القطاع تحديدًا
ّ
ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــال ـعــاقــة م ــع ســوريــا.
ّ
بـشــأن ه ــذه الـنـقـطــة ،يـتـحــدث اللقيس
بثقة عالية ،ويجيب في معرض حديثه
عن فتح معبر نصيب والتصدير إلى
دول الخليج بالقول إن «الصيغة التي
ُ
اعتمدت لزيارة ال ــوزراء السابقني إلى
س ــوري ــا ل ــن ت ـس ـت ـمــر» .ه ــل يـعـنــي ذلــك

رئيس الجمهورية!
وال ـس ــؤال األهـ ــم ،يـبـقــى ح ــول تــوقـيــت إص ــرار
َ
باسيل على التسويق لفكرة السالم .من خ َّول
باسيل أن يطرح موقف لبنان من الصراع في
هذا الوقت؟ حتى لو كان لبنان الرسمي ال يزال
ملتزمًا بــ«مـبــادرة الـســام العربية» ،ملصلحة
من التذكير بالتزام لبنان بأمن إسرائيل؟ هل
تلتزم إسرائيل بممارساتها منذ املبادرة التي
مـ ّـر عليها  17عــامــا ،أمــن لبنان؟ وخصوصًا
ّ
مضي كل تلك املدة على املبادرة ،ورفض
بعد
ال ـع ــدو ل ــ«م ــاق ــاة» ال ــذي ــن أط ـل ـقــوهــا ...إذا كــان
بــاسـيــل ،وس ــواه مــن املـســؤولــن ال ـعــرب ،يــرون
ّ
يضر
أن إس ـقــاط «م ـب ــادرة األم ـيــر عـبــد ال ـلــه»
بــاملـصــالــح الـعــربـيــة امل ـش ـتــركــة ،فـمــا املصلحة
في إعــان التمسك الــدائــم بها ،فيما إسرائيل
تتعامل معها كأمر سقط بمرور الزمن؟
إس ــرائـ ـي ــل ح ـص ـلــت ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراف أم ـيــركــي
ب ــ«ال ـس ـي ــادة» ع ـلــى ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة ،وتـسـعــى
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ق ـ ــرار م ـمــاثــل ف ــي الـ ـج ــوالن،
وت ـب ـنــي امل ــزي ــد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات ف ــي الـضـفــة
الغربية ،وتعلن نفسها «دولة يهودية»ّ ،
وتهدد
لبنان يوميًا في البحر والجو والبر وتستبيح
سيادته ،وتطمح لسرقة نفطه وغازه من البحر،
فماذا تبقى من املبادرة؟ هل حصل العرب على
األرض؟ هل حصلت فلسطني على الدولة؟ هذا
عـّـدا عن أن احتماالت الحرب معها قائمة في
كل ساعة ،وهي تخلق الذرائع متى شاءت لشن
العدوان.
ّ
ك ـثــر ،قـبــل بــاسـيــل ،طــرحــوا «الـ ـس ــام» ،إل أن
أحدًا لم يجد صيغة واضحة إلحيائه ،طاملا أن
«األيديولوجيا» املعادية ،تبدأ من إسرائيل قبل
غيرها.
عندما تـبــدأ إســرائـيــل ،بــإزالــة شـعــاراتـهــا التي
تــرفــض وج ــود أح ــد ســواهــا ،مــن عـلــى املنابر
ً
ّأوال ،ثم يتجرأ مسؤول إسرائيلي واحــد على
تبني طرح «السالم النهائي» ،ويتوقف أعضاء
الكنيست عن الهرب من مواجهة الحاخامات
ال ــذي ــن ي ـص ـفــون أصـ ـح ــاب ال ـح ـل ــول الـسـلـمـيــة
بـ«رابني العصر» .عندها ،لن تكون «املبادرة»
إلـ ــى الـ ـس ــام م ــن ج ــان ــب ل ـب ـن ــان أو فـلـسـطــن
أو س ــوري ــا ،ألن سـبــب وج ــود دول ــة إســرائـيــل
سيسقط مــن أســاســه .وم ــن اآلن وحـتــى ذلــك
ال ــزم ــن ،لـيـقــل بــاسـيــل م ــا يـ ـش ــاء ...ف ــا ســام
بوجود «إسرائيل».

تقرير

وزير الزراعة :سنزور سوريا بقرار حكومي!ّ
ّ
أن الـ ـ ــوزراء ال ـحــال ـيــن سـيـقـصــدونـهــا
ّ
رسمي رغم الخالف السياسي
بتكليف
ح ــول ال ـعــاقــة م ــع س ــوري ــا؟ «أنـ ــا على
ي ـق ــن» ي ـق ــول ال ـل ـق ـي ــس ،م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى
ّ
تؤكد أن ّ
أي زيــارة له ،كما
«معطيات»
لـغـيــره مــن ال ـ ــوزراء املـعـنـيــن ،ستكون
بـمــوافـقــة الـحـكــومــة ورئـيـسـهــا .فلجنة
ص ـي ــاغ ــة الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري «أوج ـ ـ ــدت
مخرجًا في هذا الصدد» ،وال سيما أن
«املصلحة اللبنانية تقتضي التعامل
ّ
إيجابي مع سوريا ،وهي املعبر
بشكل
الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في
ّ
ظل ارتفاع كلفة التصدير ُالبحري».
ّ
ُ
ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ،ي ـخ ــي ــل مل ـجــال ـســه أن
الـلـ ّقـيــس س ـ َـب ــق وأن م ـ ّـر ع ـلــى ال ـ ــوزارة
ّ
وفند ملفاتهاَ .
ليس بني يديه أي خطة،
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إنما تـصـ ّـور يقوم على قــاعــدة «وضــع
الـ ـي ــد ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــرح وم ـ ــن ثـ ــم ت ـحــديــد
طـ ــرق الـ ـع ــاج ب ـم ـس ــاع ــدة ف ــري ــق عـمــل
ّ
ّ
متخصص» .يركز اللقيس في حديثه
ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى «صـ ـغ ــار املـ ــزارعـ ــن» ومــا
ّ
يعانونه مــن أزم ــات تتعلق غالبيتها
بـ ـصـ ـع ــوب ــة الـ ـتـ ـس ــوي ــق والـ ـتـ ـص ــري ــف
وال ـ ـع ـ ـجـ ــز أم ـ ـ ـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــة م ـن ـت ـج ــات
م ـس ـتـ َ
ـوردة تـغــرق األسـ ــواق اللبنانية.
وعلى سبيل املثالّ ،
يقدم وزير الزراعة
منطقة الـبـقــاع نـمــوذجــا لــإشــارة إلــى
«صغار املزارعني الذين ال يستطيعون
أن يقوموا بالحمل جـ ّـراء غــاء البذور
ومشكلة ال ـ ّ
ـري واإلن ـتــاج والتصريف،
مـمــا يـضـطــرهــم إل ــى تــأجـيــر أراضـيـهــم
ل ـل ـت ـجــار ال ـك ـب ــار ب ــأرخ ــص األسـ ـع ــار».

اللقيس :األولوية
ستكون لدعم صغار
المزارعين ومراجعة
االتفاقات العربية

ّ
والحل يكون «بمساعدتهم على تجاوز
ُ
حالة انعدام الـتــوازن التي يعيشونها
نتيجة تراجع عائداتهم املالية».
ُيعيد اللقيس كالمًا قاله في اإلعالم فور
َ
تسميته وزيـرًا حني اعتبر أن «القطاع
الــزراعــي الــذي ال تشكل ميزانيته أكثر
م ــن  1ف ــي امل ـئ ــة م ــن املـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة،
ّ
يتحول إلى رافعة ّ
مهمة جدًا
ُيمكن أن

كفرفالوس:
منشآت
ّ
المالكون الجدد سددوا االشتراكات
ُ
لالقتصاد اللبناني ،إذا أعطي األهمية
امل ـط ـلــوبــة» ،خـصــوصــا أن «ف ــي لبنان
نسبة ملساحة
أراض ــي زراع ـيــة كـثـيــرة
ّ
األراضي في هذا البلد» ،وألننا «نملك
إنـتــاجــا يستطيع املـنــافـســة فــي ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ف ـتــح معبر
ن ـص ـي ــب» .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ي ـت ـحـ ّـدث
اللقيس عن «ضــرورة إعــادة النظر في
بعض االتفاقات العربية بسبب ارتفاع
الرسوم التي ندفعها».
ُيفرط اللقيس بعض الشيء في تفاؤله،
ح ــن ي ـت ـح ــدث ع ــن تـ ـع ــاون ال ـ ـ ـ ــوزارات
ال ـب ــاق ـي ــة مـ ـع ــه« ،ف ــأن ــا ل ـس ــت آتـ ـي ــا مــن
خلفية أن هـنــاك مــن يــريــد أن يعرقل»،
معلنًا «انفتاحه على الجميع» .أولــى
الـ ـ ـ ــوزارات ال ـت ــي خـ ّـص ـهــا ب ــال ــذك ــر ،هي

وزارة الطاقة واملياه «التي عليها إعادة
الـنـظــر ف ــي م ـشــاريــع ال ـس ــدود عـلــى أن
يكون هناك توازن في التوزيع» ،تليها
ّ
«تتحمل
وزارة الداخلية التي يجب أن
م ـســؤول ـيــة م ــراق ـب ــة إعـ ـط ــاء ال ـب ـلــديــات
حيث باتت العمارة
لتراخيص البناءّ ،
تغزو األراضي املصنفة زراعية».
إذا م ــا أراد أح ـ ــد أن ي ـح ــاس ــب وزي ــر
الزراعة الجديد بعد ثالث سنوات من
ً
أوال عــن ّ
تعهده
اآلن ،فعليه أن يسأله
بأن «يقاتل بعناد لتنفيذ ما وعد به»،
ً
ه ــذا أوال .وم ــن ث ـ ّـم «تـنـفـيــذ امل ـشــاريــع
التي تحدث عنها وقــال إنها أولوية».
وأخيرًا عن «التزامه بفضح املعرقلني
ّ
يتحمل كل
إذا مــا ُوج ــدوا مــن أجــل أن
شخص مسؤوليته».

أعلنت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها حصلت يوم الخميس على «جميع
الــرســوم املتوجبة لحساب املصلحة فــي إطــار مـشــروع ري صـيــدا ـ ـ جــزيــن حتى
نهاية عام  ،2019على العقارات التي يملكها ورثة رفيق بهاء الدين الحريري في
منطقة كفرفالوس العقارية ( 72و 165و 166و 167و 168و 169و 170و 171و)172
البالغة  98مليونًا و  832ألف ليرة كمستحقات متأخرة بني َ
عامي  2012و.»2019
ّ
(راجع «األخبار» 6 ،شباط « ،2019صفقة كفرفالوس :ورثة الحريري تخلفوا عن
دفع اشتراكات املياه).
ّ
وأصــدرت املصلحة بــراء ة ذمة تمكن البائع واملشتري من إنجاز تسجيل صفقة
بيع العقارات التي تمت قبل نحو شهر بني هند رفيق الحريري من جهة ،وكل
مــن الرهبانية املــارونـيــة وع ــدد مــن املتمولني الجزينيني .وعلمت «األخ ـبــار» أن
املبلغ لــم يـســدده ورثــة الـحــريــري ،إنـمــا أحــد املــالـكــن الـجــدد ،رئـيــس بلدية لبعا،
فــادي رومــانــوس .ولفتت املصلحة إلــى أن الـعـقــارات «ال تــزال مشتركة بمشروع
الري وخاضعة إلشارة قصر التصرف في حال تخلف املالكني مجددًا عن سداد
رسوم االشتراكات».
(األخبار)

