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سياسة
المشهد السياسي

الحكومة تدفن رأسها في الرمال:
الوزراء إلى سوريا بصفتهم الشخصية!
كما في كل الملفات السياسية والحياتية واالقتصادية ،قررت الحكومة دفن رأسها في الرمال ،واالستمرار في قطع العالقات مع
ّ
ًَ
وشراء للكهرباء ورغبة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا ...لكن بال زيارات رسمية للوزراء!
يتضمن تنسيقًا أمنيًا
سوريا .قطع للعالقات
ً
تـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ان ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــاال ع ــن
ال ـ ــواق ـ ــع ،وع ـ ــن الـ ـع ــوام ــل ال ـتــاري ـخ ـيــة
ّ
والجغرافية ،واملصالح االقتصادية.
ال ـحــديــث ت ـحــدي ـدًا ع ــن فـ ُـريــق  14آذار
داخ ــل مجلس ال ـ ــوزراء ،املـمـثــل بتيار
املستقبل وال ـقــوات اللبنانية ،اللذين
ُي ّ
صران على التصرف كالنعامة التي
تدفن رأسها في الــرمــال« .ثــوار األرز»
ّ
يتذرعون بأكذوبة «النأي بالنفس»،
الـ ـت ـ ّـي لـ ــم ي ـل ـت ــزم ــوه ــا يـ ــومـ ــا ،ال حــن
ت ــدخ ـل ــوا بــال ـحــرب ال ـس ــوري ــة ق ـبــل أي
فــريــق لـبـنــانــي آخ ــر ،دعـمــا للمقاتلني
املعارضني للنظام السوري ،وال حني
ساهموا في تشجيع السوريني على
الكيلومترات
النزوح .ال ُيبالون بمئات
ُ
ّ
املشتركة ،وبــأن ســوريــا هــي املتنفس
الوحيد للبنان ،وال ب ــآالف العائالت
ال ـت ــي ت ـع ـت ــاش م ــن ج ـ ـ ـ ّـراء ال ـت ـب ــادالت
التجارية ،وال باإلرهاب الذي يستبيح

شهدت جلسة مجلس
الوزراء مناوشات عونية ــ قواتية
على أكثر من ملف
أراضــي لبنانية وسورية ،ومحاربته
ّ
تتطلب تعاونًا بني البلدين.
ّ
منذ أن تحدث األمني العام لحزب الله
حسن نصرالله عن حتمية التنسيق
ُ
ب ــن ال ـج ـه ــات ال ـت ــي تـ ـق ــارع «داع ـ ــش»
و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،وب ـع ــد أن ك ـ ـ ّـرر رئ ـيــس
مجلس النواب نبيه ّبري أكثر من ّ
مرة
ضـ ــرورة تــرمـيــم ال ـعــاقــة م ــع ســوريــا،
اسـتـشـعــرت ق ــوى  14آذار وج ــود ّ
نية
حقيقية إلعادة العالقات بني البلدين
إلـ ـ ـ ــى سـ ــابـ ــق ع ـ ـهـ ــدهـ ــا ،ف ــاس ـت ـن ـف ــرت
ّ
التصدي لذلك.
ملحاولة
ال ـح ـكــومــة بــرئــاســة س ـعــد ال ـحــريــري،
عـ ّـيـنــت قـبــل أس ـبــوعــن الـسـفـيــر سعد
زخيا على رأس بعثتها الدبلوماسية
فــي دم ـشــق .وس ـي ـقـ ّـدم زخ ـيــا ،بصفته
سفير الـجـمـهــوريــة اللبنانية ،أوراق
اعتماده إلــى الرئيس الـســوري بشار
األسـ ــد .وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل
ّ
وقـ ـ ـ ــع ،ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار ص ــرف
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات ثـ ـمـ ـن ــا لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـت ــي
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ّ
عقدة الرحيبة تؤخر رحيل «سرايا أهل الشام»
تشير املعلومات امليدانية من جرود عرسال إلى أن معركة الجيش اللبناني الرامية إلى
ّ
مصر على إنهاء
الجرود املحتلة من قبل تنظيم داعش ،لن تنطلق قريبًا .فالجيش
تحرير ّ
الشام» قبل انطالق املعركة .وفي هذا األمر تحديدًا ،برزت عقدة
ملف مسل ّحي «سرايا أهل ّ
جديدة ،تمثلت في إصرار مسلحي السرايا على االنتقال إلى مدينة الرحيبة السورية ،في
منطقة القلمون الشرقي .لكن هذه املنطقة تحديدًا تشهد مفاوضات بني الدولة السورية
واملسلحني ،برعاية روسية ،بهدف عقد مصالحة تنهي ّ
التمرد املسلح فيها .وقد وصلت
ّ
املفاوضات إلى مرحلتها األخيرة .ولهذا السبب ،تتحفظ الدولة السورية على نقل نحو 350
ّ
ّ
مسلحًا إلى منطقة على عتبة إنهاء الحرب فيها ،وهو ما يؤخر البدء بتنفيذ اتفاق انتقال
ّ
مسلحي «السرايا» ،مع أكثر من  2600مدني ،إلى الداخل السوري .ويسعى حزب الله إلى
حل هذه العقدة سريعًا.
ّ
على صعيد آخر ،استمر الجيش في استهداف إرهابيي داعش باألسلحة املناسبة ،فأغارت
مروحياته على مواقعهم أمس ،موقعة قتلى وجرحى ،بحسب مصادر رسمية لبنانية.
(األخبار)

يـشـتــريـهــا لـبـنــان م ــن س ــوري ــا .ولـكــن،
حـ ــن ُيـ ـصـ ـب ــح األمـ ـ ـ ــر ت ـل ـب ـي ــة دعـ ـ ــوات
وزراء لنظراء لهم ،بغية املشاركة في
مؤتمرات ُمختصة ،وهو ٌ
أمر روتيني
حــدث فــي الـسـنــوات القليلة السابقة،
تعلو صرخات «اآلذاريني» املستنكرة.
تـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة مــع
ّ
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،م ــن مـنـطـلــق أن
ُ
مــن «واج ـب ــات» األخ ـيــرة أن تساعدنا
اقتصاديًا وأمنيًا ،شــرط أال يعاملها
لبنان باملثل .هكذا« ،يجب» أن تكون
األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة م ـع ـب ـرًا لـبـضــاعــة
املزارعني والتجار اللبنانيني ،من دون
تــواصــل بــن الـطــرفــن ،حتى ولــو كان
عبر زيــارة وزيــر الــزراعــة أو الصناعة
لـ ــدم ـ ـشـ ــقُ .
وي ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون
والصناعيون ملرحلة إعـمــار ســوريــا،
التي من املفترض أن يلعب لبنان دورًا
أســاسـيــا فـيـهــا ،مــع رف ــض أن ُي ـشــارك
وزير االقتصاد في مؤتمر اقتصادي
ُينظم فيها.
ّ
ال شـ ـ ــيء ُيـ ـ ـب ـ ــرر ق ـط ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع

ُ
سوريا ،التي ما زال كرسيها محفوظًا
ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،والـ ـت ــي تـتـقــاطــر
إليها ،عبر لبنان تحديدًا ،وفود عربية
وأوروبية ...وأميركية أيضًا .ما يجمع
ُ ّ
ً
ويحتم تــواصــا بني
لبنان وســوريــا،
الحكومتني ،أكـبــر بكثير مـ ّـمــا يجمع
ً
ل ـب ـن ــان وال ـ ـعـ ــراق مـ ـث ــا ح ـت ــى ت ــواف ــق
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ي ـع ـق ــوب الـ ـ ـص ـ ــراف لـ ـبـ ـغ ــداد لـيـبـحــث
«التعاون املشترك بني البلدين وسبل
تـ ـع ــزي ــزه وت ـ ـطـ ــويـ ــره ،وال س ـ ّـي ـم ــا فــي
ّ
املجال العسكري» .وإذا كان السبب أن
املوقف من سوريا «موضوع خالفي»،
فاألمر نفسه ينطبق على السعودية،
والواليات املتحدة ،و...
في جلسة مجلس الوزراء التي ُعقدت
أمـ ــس ف ــي ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة ،عــاد
الـ ـ ــوزراء لـيـنـقـسـمــوا ب ــن  8و 14آذار.
ٌ
ـدد من
دار ج ــدل طــويــل حــول زي ــارة ع ـ ٍ
ال ـ ــوزراء ل ـســوريــا ،فــدافــع عنها وزراء
ح ــرك ــة أمـ ــل ،وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
وحزب الله ،والحزب السوري القومي

االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ف ـي ـم ــا ع ــارضـ ـه ــا ت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ب ــدأ
الـنـقــاش بـعــد س ــؤال ال ــوزي ــر ب ـيــار بو
عاصي عــن دقــة مــا ُينشر فــي وسائل
اإلعالم حول هذا املوضوع« ،ليصمت
بعدها من دون أن ُيعطي رأيــه» .بعد
أن أتى الجواب إيجابيًاّ ،
تحدث الوزير
ملحم رياشي عن ضرورة التزام النأي
ّ
بالنفس «ألن الوضع في سوريا غير
واضــح ،وعالقتها بالجامعة العربية
م ــا زال ـ ــت ُم ـل ـت ـب ـســة ،والـ ــوضـ ــع داخ ــل
ً
ال ـح ـكــومــة ل ـيــس أف ـض ــل حـ ـ ــاال» .طلب
وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام عـ ــدم إدراج ال ــزي ــارات
ّ
في جــدول األعـمــال ،بحجة أن القوات
لــن تقبل تمويل زي ــارات لـســوريــا من
خــزيـنــة ال ــدول ــة« ،وإذا أردتـ ــم فلنلجأ
إلـ ــى ال ـت ـص ــوي ــت»ّ .أي ـ ــد ال ــوزي ــر نـهــاد
ّ
املـشـنــوق كــام ريـ ّـاشــي ،فعلق الــوزيــر
جبران باسيل بأنه «قدمنا كتابًا إلى
مجلس ال ــوزراء حتى ُيـشــارك الــوزيــر
رائد خوري في مؤتمر اقتصادي»ّ .
رد
ّ
رياشي مصرًا على الرفض« ،ألن هذا

