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أسعد أبو خليل *
تـســود مـغــالـطـ ٌ
ـات كثيرة عــن فـحــوى «صفقة
القرن» :هناك َمن ينتظر عقد مؤتمر صحافي
إلعــانـهــا وه ـنــاك َم ــن يربطها بــواليــة ثانية
ل ـت ــرم ــب .ل ـكــن ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن ق ــد ب ـ ــدأت وهــي
سارية .هي بدأت بخطوات عديدة منها :نقل
ّ
سـفــارة أمـيــركــا مــن يــافــا املحتلة إلــى القدس
ّ
املـحـتــلــة ،تـطــويــب أمـيــركــا الح ـتــال إســرائـيــل
ل ـل ـجــوالن ،ث ــم مـنــح ح ـ ّ
ـري ــة مـطـلـقــة (أك ـث ــر من
ّ
قبل) إلسرائيل كي تستوطن وتقتل وتحتل.
ـوات
مــؤت ـمــر ال ـب ـحــريــن ك ــان خ ـط ــوة م ــن خ ـط ـ ٍ
أخـ ــرى ،ال ينفصل عـنـهــا الـحـلــف والتطبيع
الخليجي (خصوصًا السعودي واإلمــاراتــي
ّ
العدو
والقطري والبحريني والعماني) مع
اإلســرائـيـلــي ،ومـحــاولــة تنصيب ولــي العهد
السعودي ناطقًا باسم الشعب الفلسطيني
ب ـع ــد ف ـش ــل م ـح ــاول ــة ت ـن ـص ـيــب املـ ـل ــك حـســن
ناطقًا باسم الشعب الفلسطيني على مدى
عقود طويلة .وتعتمد «صفقة القرن» (وهي
ف ــي ذل ــك ال تـخـتـلــف ع ــن م ـقــاصــد سـيــاســات
أم ـي ــرك ــا ف ــي ع ـه ــد أوبـ ــامـ ــا وبـ ـ ــوش ب ـص ـ ّـورة
ّ
ّ
العربية وحثها
خاصة) على استفراد الدول
ع ـلــى االس ـت ـس ــام إلس ــرائ ـي ــل م ـقــابــل عـطــايــا
أميركية مـ ّ
ّ
ـاديــة( ،هــل هناك ِمــن سبب
ومنح
غير الضغط على لبنان كي يخضع الحتالل
ّ
األميركية
إسرائيل من وراء حظر الحكومة
السفر على شركة «طيران الشرق األوســط»،
ّ
ف ـي ـمــا ه ـن ــاك ش ــرك ــات طـ ـي ــران ذات س ـجــات
ّ
أقــل آمــانــا بكثير منها كــي تهبط فــي األرض
ّ
تخف مادلني أولبرايت ذلك؟).
األميركية؟ ولم
ِ
لكن هل يمكن أن ُي َّ
جر لبنان ِمن قبل أميركا
نحو اتـفــاق ّ ١٧أي ــار ذليل جديد وحــزب الله
ّ
اللبنانية؟ طبعًا ،هذا
متمثل فــي الحكومة
م ـم ـك ــن خ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـحـ ــزب هـ ــو أض ـعــف
عنصر في الحكومة .استطاع حـ ٌ
ّ
لبناني
ـزب
صغير (يستحوذ على تأييد  ٪٧٠من  ٪٥من
ً
ّ
سكان لبنان) أن يقفل معمال أذن بافتتاحه
ً
ّ
َ
وزيــر لحزب الـلــه .هــل مــن يتصور أن معمال
افتتحته حــركــة «أم ــل» يمكن أن يـجــرؤ على
ً
إقفاله أي حزب لبناني آخر مثال؟ إن املبالغة
في تقدير نفوذ حزب الله هو جزء من املؤامرة
ُ
ّ
الدعائية التي ت ــدار مــن تــل أبيب وواشنطن
بـتــرديــد وت ــرداد لبناني حــرفــي .املبالغة في
تقدير نفوذ حزب الله هو للتغطية على نفوذ
أعدائه وخصومه .املحور املعادي للمقاومة
ّ
تحكم بمفاصل الحكم في لبنان أثناء وبعد
س ـي ـطــرة ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ف ــي ل ـب ـنــان .ليس
صحيحًا أن رفيق الحريري دخل في معادلة
ّ
على أساسها تحك َم هو باالقتصاد (أي أنه
ّ
هــو امل ـســؤول األك ـبــر عــن األزم ــة االقـتـصــاديــة
ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا لـبـنــان ول ـيــس ه ـنــاك من
يذكر اسمه إال من باب التعظيم والتفخيم)،
ّ
فـيـمــا تـحــكـمــت امل ـقــاومــة بــامل ـقــاومــة .ل ــم يكن
حـ ــزب ال ـل ــه (ال ـع ـن ـص ــر األق ـ ـ ــوى واألف ـ ـعـ ــل فــي
ّ
اللبنانية على ّ
تاريخها ،وال ينكر
مر
املقاومة
ّ ً
ذلك إال الجاحد أو الجاهل) ّمتمثال بالسلطة،
وكـ ــان أع ـ ــداء ال ـح ــزب مـتـمــثـلــن ف ــي الـسـلـطــة
بــانـتـظــام (بــاسـتـثـنــاء حـكــومــة سليم الـحـ ّـص
فــي عـهــد لـ ّـحــود مل ــدة سـنـتـ ْـن — وه ــي كانت
مخترقة مــن أع ــداء املـقــاومــة ّ — يكفي
أيـضــا
ّ
أن آل امل ـ ّـر تـمــثـلــوا فـيـهــا) ول ــم ي ـتــوقــف تــآمــر
الخارجية ضد املقاومة منذ أن ّ
ّ
تبوأ
القوى
رف ـيــق ال ـحــريــري الـسـلـطــة .وق ــد أس ـهــب إميل
لحود (وهــو صــادق ووطني نــادر في تاريخ
الرئاسات في لبنان) في وصــف تآمر رفيق
الحريري (وصحبه في النظام السوري) ضد
املقاومة ومحاولة استخدام الجيش لخدمة
ّ
اإلسرائيلية في جنوب لبنان.
املصالح
وهناك بوادر وأمارات خبيثة ومشبوهة في
الـحــالــة الـسـيــاسـ ّـيــة الــراه ـنــة تــوحــي بتواطؤ
أف ـ ــرق ـ ــاء ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــن م ـت ـن ـ ّـوع ــن (س ـي ــاس ـ ّـي ــن
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية
أميركية -
ومصرفيني) في مؤامرة
ّ
تطل برأسها فوق لبنان .الحكومة األميركية
تـضــع نــائ ـبـ ْـن لـبـنــانـ ّـيـ ْـن (ب ـمــن فـيـهــم رئيس
ّ
النيابية) على قائمة
واحــدة من أكبر الكتل
الحظر ،فيما لم تكن هناك إال أصوات خافتة
ف ــي االح ـت ـج ــاج .وق ــد ك ــان ّ
رد ح ــزب «الـكـتـلــة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة» ض ــد ال ـح ـظ ــر أف ـض ــل ب ـك ـث ـيــر مــن
ردود (أو ص ـمــت) ب ـعــض ح ـل ـفــاء ح ــزب الـلــه
في املجلس النيابي .وكيف يمكن أال يصدر
بـيــان استنكار عــن رئـيــس الحكومة؟ وكيف
يمكن أال يـصــدر املـجـلــس الـنـيــابــي مجتمعًا
ّ
ّ
األميركية؟
رسميًا في استنكار الفعلة
بيانًا
ّ
وكـيــف يمكن أال تـصــدر الحكومة اللبنانية
ب ـيــان اح ـت ـجــاج رس ـمـ ّـيــا فــي ه ــذا ال ـص ــدد؟ لم
ّ
ّ
األميركية
الخارجية السفيرة
يستدع وزيــر
ِ

ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج (ربـ ـ ـم ـ ــا ألن ب ــاسـ ـي ــل م ـن ـش ـغــل
بالسياحة الـشــديــدة ال ـتـ ّ
ـديــن) .وهـنــاك أيضًا
ّ
األميركية حول «قبر شمون»:
بيان السفارة
أي ّ
ل ــم ي ـصــدر ّ
رد ر ُس ـمــي لـبـنــانــي ع ـلــى هـ ّـذا
ّ
ـالــف التـفــاقـ ّـيــات فينا
ـ
خ
ـ
(امل
الصفيق
الـتــدخــل
ِ
ّ
حـ ــول ع ـم ــل ال ـب ـع ـث ــات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي ــة) فــي
ّ
اللبنانية .لــو أن السفير
ال ـشــؤون الــداخـلـ ّـيــة
الـلـبـنــانــي فــي واشـنـطــن أص ــدر بـيــانــا يعطي
فيه رأي ــه فــي تـطـ ّـور أمـنــيَ فــي عـهــدة تحقيق
قضائي ،لـكــان قــد اسـتـفــاق فــي الـيــوم التالي
في زنزانة في غوانتامو .املفارقة أن الحكومة
َّ
ّ
األميركية ممنوعة (قبل عهد ترمب الذي أخل
ّ
بــاألعــراف والـقــوانــن الداخلية) مــن التعليق
على شــأن أمني في عهدة القضاء األميركي
ألن فـصــل الـسـلـطــات يـســري (ن ـظـ ّ
ـريــا) .أي أن
ّ
ّ
تتدخل في شأن لبناني
الحكومة األميركية ّ
ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن تـ ـت ــدخ ــل ف ـي ــه ف ــي ال ـســاحــة
ّ
األميركية.
لكن ما استدعى القلق أكثر من غيره هو ما
جــرى فــي اللقاء الثالثي األخـيــر بــن ّ
ضباط
م ــن ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــا ّنــي وض ـ ّـب ــاط م ــن جيش
ال ـعـ ّ
ـدو بحضور ممثلني عــن يونيفيل فــي ٨
ُ
آب ال ـج ــاري .وال ـب ـيــان ال ــذي وضـ ــع ،مــن دون
ضـ ّـجــة أو ح ـتــى ذك ــر ف ــي اإلع ـ ــام الـلـبـنــانــي،
ينذر بما هو ّ
ُ
مبيت من ِقبل أطــراف «صفقة
الـقــرن» ومــن يـتــواطــأ معها فــي داخ ــل لبنان.
فـقــد ت ــرأس قــائــد ق ـ ّـوات اليونيفيل اجتماعًا
ّ
ثالثيًا «منتظمًا»( .جــريــدة «الـنـهــار» نشرت
ُ
توضيحًا بعدما انـتـقــدت هــذه االجتماعات
ّ
أهمية التواصل املباشر مع ّ
ّ
ضباط
وقللت من
ّ
ال ـعــدو ،ألن املجتمعني يلتقون حــول ّطاولة
ّ
(باإلنكليزية) ،فاطمئنوا ،يا
على شكل «إل»
ّ
ّ
ولبنانيات) .والبيان عن اليونفيل
لبنانيني
ّ
يشير إلــى قــوات االحـتــال اإلسرائيلي ،التي
ّ
احتلت لبنان على مــدى عقود والـتــي تمعن
ف ــي االحـ ـت ــال وال ـ ـع ـ ــدوان ،ب ـ ــ«قـ ــوات ال ــدف ــاع
اإلســرائـيـلــي» .وهــذه الـلـقــاءات هــي مفروضة
ّ
األميركية وال
على لبنان مــن ِقبل الحكومة
نعلم كيف ومتى بــدأت ومل ــاذا ،إذ أن قــرارات
مجلس األمن في األمم املتحدة (من  ٤٢٥إلى
ُ
يطلبها.
 )١٧٠١ال يلحظ هذه االجتماعات وال
ّ
أي أن اللقاء ال ــدوري مــع الـعـ ّ
ـدو بــات تطوعًا
ّ
ّ
اللبنانية (تتذرع الحكومة
من قبل الحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ب ــات ـف ــاق ـ ّـي ــة الـ ـه ــدن ــة ك ــأن ـه ــا بـعــد
احـتــاالت وع ــدوان واجـتـيــاحــات إســرائـيــل ال

لم يصدر ّأي ّرد رسمي
على التدخل األميركي
الصفيق في ّالشؤون
ّ
الداخلية اللبنانية

تزال سارية األحكام) .وهذه اللقاءات ،على ما
ّ
ّ
وجدية،
تسر َب منها ،لم تعد لقاءات صارمة
ّ
ّ
بل إن أواصر املعرفة تطورت وبات يتخللها
ّ
امل ــرط ـب ــات وامل ـق ـ ّـب ــات .ألـيـســت ه ــذه ســابـقــة؟
حفالت سمر منتظمة بني الجيش اللبناني
ّ
ّ
وبني جيش عـ ّ
ّ
لبنانية ويذل
ـدو يحتل أرضــا
ّ
الجيش اللبناني بخروقاته اليومية؟ والذي
يزيد من الريبة حول هذه اللقاءات هو غياب
ّ
رسمية معلنة ومنشورة.
محاضر
ّ
وأضاف البيان الصفيق أن املباحثات تركزت
على الحالة عند الخط األزرق (وه ــذا الخط
ّ
العدو لنفسه
هو ابتكار إسرائيلي كي يقتطع
ّ
لبنانية لخلق حزام أمني جديد بعد
أراضي
ط ــرد جـيـشــه م ــن مـعـظــم ال ـج ـنــوب ،وم ـنــدوب
إسرائيل الفعلي في األمم املتحدة ،تيري رود
الرسن — وكان على ّصلة وثيقة ومشبوهة
برفيق الحريري — تبنى فكرة الخط األزرق،
ال بل هو أفتى في موضوع الحدود بني لبنان
ّ
وديبلوماسييها
وفلسطني كأن األمم املتحدة
يفتون في موضوع الحدود التي هي ،حسب
ّ
املعنية وال
القانون الــدولــي ،شــأن بني الــدول
دور لألمم املتحدة فيها إال في حفظ ما يتم
مــن اتـفــاقــات بــن ال ــدول حــول ال ـح ــدود) .لكن
ّ
بيان اليونيفيل تخطى ذلك الوصف عن اللقاء
ليقول إن املباحثات شملت أيضًا «الخروقات
فــي الـجـ ّـو وعـلــى األرض» مــن دون أن يعطي
ص ـفــة لـلـجـهــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـخ ــروق ــات .إن

ّ
ّ
إسرائيلية في ما يجري في البلد (هيثم الموسوي)
عفويًا ،هناك أصابع
ليس ما يجري في لبنان

ّ
باإلنكليزية توحي
صياغة البيان كما هــو
ل ـل ـقــارئ أن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي ي ـقــوم بـخــرق
ّ
ّ
الفلسطينية
الفلسطينية واألراضي
األجواء
ّ
ّ
املحتلة ،كما أن جيش العدو يخرق األجــواء
ّ
واألراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة .أي أن الـ ـخ ــروق ــات
متبادلة فيما يقوم اليونيفيل بالتوفيق بني
ْ
الطرفي .لكن البيان ال يصل إلى نتيجة حول
ما يجب فعله حول هذه الخروقات املنتظمة
من طرف واحد ،وهي تخالف قرارات مجلس
األم ــن .ال ،وا ّلـبـيــان انتقل برشاقة مــا بعدها
رشاقة وبخفة لذيذة من الحديث العابر عن
خــروقــات (غير معروفة املـصــدر) إلــى اإلقــرار
ّ
عمليات اليونيفيل «تبقى
بأن حالة منطقة
هادئة» .كيف تكون هادئة بوجود الخروقات
املــذكــورة؟ لكن مــا تلى هــذا املقطع هــو الــذي
يثير القلق.
لقد تجاوز قائد اليونيفيل املهمة املعطاة له
ّ
سيادية محضّ كان يجب
ودخل في مواضيع
على الــدولــة النائمة أب ـدًا أن تــوبــخــه رسميًاّ
عليها ،إذ أنــه قــال بالحرف« :يجب أن نؤمن
َ
يمكن
السالم ممكن .وبالفعل ،فإن السالم
أن
ً
ّ
أن يبدأ بكم هنا في الثالثية» ،واقترح إضافة
أن يستغل الطرفان فرصة وجود اليونيفيل
م ــن أج ــل «ال ـت ـق ـ ّـدم ف ــي ات ـج ــاه الـ ـس ــام»( .ثــم
أض ـ ــاف ك ــام ــا ع ــام ــا ب ـخ ـجــل ع ــن ن ـفــع إب ــاغ
اليونيفيل مسبقًا حــول تحركات قريبة من
الخط األزرق لتالفي االحتكاكات ،كأن هناك
مــن طــرف مخالف غير الـطــرف اإلسرائيلي).
وتمتنع قـ ّـوات اليونيفيل عن توجيه أن نقد
أو إشـ ــارة إل ــى مـخــالـفــات إســرائ ـي ـلـ ّـيــة ،فيما
ّ
اإلسرائيلية
هي أثــارت الدنيا بسبب املزاعم
ّ
دفاعية .وهــي افترضت أن
عن أنفاق حماية
ّ
املــزاعــم اإلســرائـيـلـ ّـيــة يـجــب أن ت ـصــدق ،فيما
ّ
اللبنانية عن الخروقات
تبقى كل الشكاوى
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ل ـي ـســت إال م ـنــاس ـبــة م ــن قـبــل
ّ
إضافية
اليونيفيل من أجل عقد حلقة سمر
ل ـل ـج ـمــع ال ـت ـط ـب ـي ـعــي ب ــن ض ـ ّـب ــاط لـبـنــانـ ّـيــن
ّ
وإسرائيليني .إن خطبة هذا الرجل في مديح
السالم بني لبنان ودولة االحتالل اإلسرائيلي
يدخل في نطاق إشارات مشبوهة تدخل على
لـبـنــان مـتــرافـقــة مــع صفقة الـقــرن والتحالف
الـسـعــودي -اإلســرائـيـلــي ال ــذي يلقي بظالله
ّ
العربية.
على لبنان ،وعلى كل املنطقة
ً
إن ع ـم ــل ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل ك ـ ــان عـ ـم ــا م ـش ـبــوهــا
ّ
بحجة
منذ بــدايـتــه فــي عــام  ،١٩٧٨لكنه بــدأ
اإلش ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـبـ ــريء ع ـل ــى انـ ـسـ ـح ــاب الـ ـق ـ ّـوات
ّ
ّ
اإلسرائيلية املحتلة — ليس من كل الجنوب
ّ
وإنـمــا مــن أراض جــديــدة احتلتها إسرائيل
ب ـع ــد غ ــزوت ـه ــا ف ــي آذار  .١٩٧٨ل ـك ــن عـمـلـهــا
ب ــدأ بـقـتــل الـ ـق ـ ّـوات ال ـفــرن ـسـ ّـيــة مل ـق ــاوم ـ ْـن من
ّ
الشعبية لتحرير لبنان من
«جبهة املقاومة
ّ
والفاشية» (استشهد في الجريمة
االحتالل
الرفيقان« ،راجي» و«إيهاب» من حزب العمل
االشـتــراكــي العربي  -لبنان فــي ّأي ــار مــن تلك
السنة) .وثابرت ّ
قوات اليونيفيل على حماية
إســرائ ـيــل مــن ّ
أي م ـقــاومــة ،فيما ك ــان عملها

م ــن ج ــان ــب واحـ ــد ف ـق ــط .ك ــم م ــن االعـ ـت ــداءات
ّ
اإلسرائيلية جرت
واالجتياحات وال ـغــزوات
في لبنان بوجود قـ ّـوات اليونيفيل من دون
أن ّ
تحرك ساكنًا.
ل ـك ــن هـ ـن ــاك ج ــان ــب غ ـي ــر س ـي ــاس ــي ل ــوج ــود
ال ـيــون ـي ـف ـيــل ول ـل ـت ـمـ ّـســك ال ـل ـب ـنــانــي ب ـه ــا .هي
أصبحت جزءًا من شبكة الفساد والتنفيعات
وال ـع ـق ــود امل ـحــاص ـصـ ّـيــة ف ــي ج ـن ــوب لـبـنــان،
وهذا الدخول في نسيج املصالح في جنوب
لبنان يجعل املطالبة بانسحابها صعبًا إن
ً
مستحيال .وعمل ّ
قوات اليونيفيل لم
لم يكن
يشمل يومًا ما جــاء على لسان خطاب قائد
اليونيفيل الجديد (وكــان سلفه في املنصب
ق ــد ّ
ودع م ـهـ ّـم ـتــه ب ـح ـضــور اح ـت ـف ــال رسـمــي
ّ
فــي فلسطني املحتلة بمناسبة إنـشــاء دولــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة االح ـتــالـ ّـيــة ).ولـبـنــان الرسمي
ال ي ـ ــزال غ ــام ـض ــا حـ ــول م ـه ـ ّـمــة هـ ــذه الـلـجـنــة
الـثــاثـ ّـيــة .وكــل ع ــدوان إســرائـيــل وكــل خــروق
لـلـسـيــادة بــالـبـ ّـر والـبـحــر ت ـ ّ
ـرد ق ـيــادة الجيش
ّ
عليها بانتظام بأنها أبلغت اللجنة الثالثية
بذلك .لكن ،كم من السنوات يجب أن ّ
يمر قبل
ّ
أن ت ــدرك ق ـيــادة الـجـيــش وال ــدول ــة اللبنانية
أن هــذه اللجنة الـثــاثـ ّـيــة ال ت ـ ّ
ـؤدي إلــى وقف
ّ
ّ
عمليات الـخــروق اإلســرائـيـلــيــة ،ال بل
أي مــن
هــي تجعل منها نكتة ومـهــزلــة ،إذ أن حفلة
السمر تعقد ويتم تسجيل اعتراض لبناني
غير رسمي ثم ينتظر الوفد اللبناني موعد
الخروق التالي وحفلة سمر جديدة ،وهكذا
دواليك.
ال يمكن االفتراض أن خطاب قائد اليونيفيل
ّ
ج ــاء ه ـكــذا م ــن َعـ ــدم ،أو أن م ــا قــالــه ه ــو زل ــة
َ
لسان ،أو أن العرق اللبناني فعل فعله .وكلمة
«سـ ـ ـ ــام» فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع رسـ ـم ــي بـ ــن ض ـبــاط
قانونية ودسـتـ ّ
ّ
ـوريــة غير
دول لها مــدلــوالت
إن ـشــائـ ّـيــة .ودع ـ ــوة ال ـس ــام ه ــذه ال يـمـكــن أن
ّ
أميركية .يجب
تكون صــدرت من دون أوامــر
فهم هذا الخطاب والدعوة القبيحة بني دولة
ُمـحـتــل مــع دول ــة االح ـتــال عـلــى أنــه جــزء من
ّ
أميركية جــديــدة لتغيير طابع عمل
مـبــادرة
اليونيفيل .ومــداوالت مجلس األمن في عمل
الـيــونـيـفـيــل ،خـصــوصــا أث ـنــاء عـ ــدوان تـ ّـمــوز،
ّ
صهيونية لتغيير عملها
تفصح عــن نـ ّـيــات
ّ
في صالح احتالل إسرائيل .هل سترد وزارة
ّ
ّ
اللبنانية على دعوة على أرضها
الخارجية
للسالم بــن لبنان وإســرائـيــل؟ هــل ستجري
مساءلة فــي املــوضــوع؟ هــل سيستدعي أحد
ّ
رسميًا أنه تجاوز حدود
هذا الرجل إلبالغه
مر وسيمرُّ
ستمر هذه كما َّ
ّ
مهمته؟ حتمًا ،ال.
غيرها.
ل ـكــن ال ــاف ــت ،ال ب ــل امل ــزع ــج ،أن ب ـي ــان ق ـيــادة
اليونيفيل عن اللقاء الثالثي في  ٨آب يختلف
ك ـ ّـم ــا ون ــوع ــا ع ــن بـ ـي ــان قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش عــن
االجتماع عينه .فبيان قيادة الجيش ّ
تحدث
عــن تـبـيــان «الـجــانــب الـلـبـنــانــي» لــ«خــروقــات
ّ
ّ
ّ
ّ
والبحرية
والجوية
البرية
العدو اإلسرائيلي

وطالب األمم املتحدة واملجتمع الدولي بإدانة
هذه االرتكابات والعمل على وقفها» .وأضاف.
ّ
بيان قيادة الجيش أن الجانب اللبناني أكد
ّ
لبنانية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والقسم
ّ
الشمالي من قرية الغجر وشدد على «ضرورة
ّ
العدو منها» .لكن لم يرد كل
انسحاب قـ ّـوات
هذا في بيان الـ«يونيفيل» ،ويمكن بناء عليه
اعتبار مضمون بيان قيادة الجيش إما غير
ّ
صحيح أو هــو يتعلق بما أضـمــره الجانب
اللبناني فــي س ـ ّـره .ثــم لنفترض أن الجانب
اللبناني قــال ذلــك :هــذا يعني أنــه يقول ذلك
فــي كــل اجـتـمــاع لكن مــن دون نتيجة .يمكن
لبيان قيادة الجيش عن االجتماع الالحق أن
يذكر أن الجانب اللبناني شهر سيوفه من
عـلــى ص ـهــوات جـيــاد بـيــض وص ــرخ بكلمات
ّ
قوية ّ
ّ
العدو ،لكن يبقى ذلك
نابية ضد صلف
ّ
غير مثبت من دون تأكيد ذلك ببيان من قوات
اليونيفيل.
ّ
ّ
املتكرر
وكيف نوفق هــذا الشكاوى والـنــواح
لـ«الجانب اللبناني» في هذه اللقاءات وبني
زع ــم ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ف ــي خ ـط ــاب أخ ـي ــر ل ــه أن
الـجـيــش سـيـسـتـمـ ّـر فــي «ال ـت ـص ـ ّـدي» ل ـعــدوان
إســرائـيــل؟ لكن أيــن وكـيــف يـتـصـ ّـدى الجيش
ّ
التصدي هــو فــي تلك
لـعــدوان إســرائـيــل؟ هــل
ّ
ّ
الثالثية التي تحدث فيها قائد
االجتماعات
اليونيفيل عن السالم بني لبنان وإسرائيل؟
ثم ،هل َّ
رد الجانب اللبناني على مطالبة قائد
ُ
اليونيفيل بإحالل السالم بني لبنان واملحتل
خــال االجـتـمــاع؟ لكن الخطر اإلسرائيلي ال
يبدو أنه يشغل قائد الجيش :والحديث عن
ّ
َّ
هذا الخطر قل واضمحل باطراد منذ مغادرة
ّ
إميل ّ
لحود لقيادة الجيش ولسدة الرئاسة.
لـكــن قــائــد الـجـيــش لــديــه م ــن امل ـشــاغــل :قــائــد
الجيش يلتقي بالفنانني والفنانات بانتظام
ومخابرات الجيش تلقي القبض على بائعي
سـيـجــارة الكيف وعـلــى م ـ ّ
ـزوري األج ـبــان في
الشمال.
َ
وت ــراف ــق ه ــذا ال ـت ـحــريــض الـعـلـنــي ع ـلــى عقد
سـ ـ ّـام ب ــن ل ـب ـنــان وإس ــرائـ ـي ــل م ــع ت ـحـ ّـركــات
ّ
ّ
والشمالية من
الشرقية
مكثفة على الحدود
لبنان مــن قبل الجيش اللبناني والسفيرة
األم ـيــركـ ّـيــة والـسـفـيــر ال ـبــري ـطــانــي .لـكــن مل ــاذا

ظهور باسيل في الصورة
نفسها مع وزير
سابقة
إسرائيلي هو ُ
َّ
أخرى شنيعة تسجل

ّ
ّ
والشمالية فقط؟ هل انطلقت
الشرقية
الحدود
ّ
ّ
الغزوات اإلسرائيلية املتكررة عبر السنوات
ّ
ّ
والشرقية أم
الشمالية
والعقود من الحدود
ّ
ّ
الشرقية؟ وفي  ١٥تموز اصطحب
من الحدود
ّ
جــوزيــف عــون السفيرة األمـيــركــيــة والسفير
ّ
الشرقية
البريطاني في جولة على الـحــدود
للبنان وعقد اجتماعًا بحضورهما لـ«لجنة
اإلش ـ ـ ــراف ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى ب ــرن ــام ــج امل ـس ــاع ــدات
ل ـح ـمــايــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـ ـبـ ـ ّ
ـريـ ــة» .وفـ ــي مـنــاسـبــة
أخرى ،فاخر قائد الجيش بأن الجيش أنشأ
ّ
ّ
الشرقية
حدودية (فقط للحدود
أربعة أفواج
ّ
والشمالية ،بأوامر الحكومات الغربية) وبنى
 ٧٤مركزًا لـ«ضبط الـحــدود» .وهــذا االهتمام
الـ ـغ ــرب ــي املـ ـثـ ـي ــر ب ـض ـب ــط ال ـ ـح ـ ــدود و«مـ ـن ــع
التهريب» يثير الكثير من التساؤالت التي ال
يطرحها قائد الجيش .هل االهتمام بالحدود
الـشــرقـ ّـيــة ينبع مــن قـلــق أمـيــركــي وبريطاني
عميق من عواقب ومخاطر تهريب البطاطا
ّ
املعسل؟
واإلجاص والتنباك
ّ
ّ
يعمق قــائــد الجيش مــن تــورطــه فــي مــؤامــرة
ّ
أميركية مفضوحة ضــد املقاومة فــي لبنان.
وفــي عيد املقاومة والتحرير ،ألقى جوزيف
عون خطبة عصماء َ
طلع فيها ونزل من دون
أن يذكر في هذا اليوم ...املقاومة ودورها في
تحرير لبنان ،حتى كـ َ
ـدت تخال أن جوزيف
ّ
ّ
ع ــون وصـحـبــه هــم الــذيــن أذل ـ ــوا ال ـع ــدو على
ّ
العدو
أرض املعركة وأنهم هم الذين منعوا
م ــن ال ـت ـق ـ ّـدم ف ــي ح ــرب ت ـ ّـم ــوز .إن ه ــذا ال ـعــدد
الـهــائــل مــن امل ــراك ــز ال ـحـ ّ
ـدوديــة عـلــى الـحــدود
ّ
ّ
الشرقية وتركيب أجهزة الكترونية ممنوحة
ّ
بسخاء مــن املــانــح األمـيــركــي (ال) تخفي نية
ُ
ّ
تجسسية ال تعنى بتهريب البضائع بقدر
ّ
ما تعنى بوضع عيون وآذان إسرائيلية (من
خالل ّ
ّ
إضافية ملرافعة ّ
تحرك وإمداد
املعدات)
املـ ـق ــاوم ــة .ث ــم ملـ ـ ــاذا هـ ــذا الـ ـه ــوس ب ــال ـح ــدود
ّ
الشرقية (ال بــل إن قــائــد الجيش أض ــاف أنه
ّ
يريد ترسيم الـحــدود الشرقية أيـ ّضــا)؟ وهل
س ـ ــأل ع ـ ــون ن ـف ـســه عـ ــن س ـب ــب ت ـم ــن ــع امل ــان ــح
األم ـي ــرك ــي وال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــن ت ــزوي ــد لـبـنــان
ب ـم ـع ـ ّـدات ل ـل ـحــدود ال ـج ـنــوبـ ّـيــة؟ وب ـع ـي ـدًا عن
ّ
املعدات ،ملاذا ال ُينشئ الجيش مراكز مراقبة
بـهــذا ال ـعــدد الـهــائــل املــدعــوم بــأفــواج خـ ّ
ـاصــة
ّ
الجنوبية — وهي املصدر الحقيقي
للحدود
ّ
األول للخطر عـلــى لـبـنــان وس ـيــادتــه وحتى
وجوده؟
ّ
عفويًا .هناك أصابع
ليس ما يجري في لبنان
ّ
إسرائيلية فــي مــا يجري فــي البلد .تصريح
ّ
جـنـبــاط عــن إســرائـيـلــيــة م ــزارع شبعا (هــذا
هــو املعنى الحقيقي للتصريح الشهير) لم
ّ
الحصة
يكن بسبب غضبه من فشله في نزع
ّ
ّ
التقليدية له من معمل فتوش .وظهور جبران
ّ
بــاسـيــل ك ــوزي ــر خــارجــيــة لـبـنــان ف ــي مؤتمر
حـ ّ
ـري ــة األديـ ـ ـ ــان ف ــي واش ـن ـط ــن ف ــي ال ـص ــورة
ن ـف ـس ـهــا م ــع وزيـ ـ ــر إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ه ــو ســاب ـقــة
أخــرى شنيعة ُت َّ
سجل (ألـيــس مهينًا للبنان
ول ـل ـم ـس ـل ـمــن ول ــإن ـس ــان ـ ّـي ــة حـ ـض ــور ل ـب ـنــان
مؤتمرًا عن ّ
حرية األديان برعاية اإلدارة التي
أرادت حظر دخول كل املسلمني إلى أميركا؟).
لـ ــم يـ ـ ّع ــد ف ـي ـل ـت ـم ــان إلـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ــورة ب ـ ــل ع ــاد
مـ ـش ــغـ ـل ــوه .ديـ ـفـ ـي ــد شـ ـنـ ـك ــر ،مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الـخــارجـ ّـيــة لـشــؤون الـشــرق األدن ــى (وهــو في
ّ
فــريــق مـ ّ
الفكرية
ـؤسـســة واشـنـطــن — ال ــذراع
َ
لـلــوبــي اإلســرائـيـلــي وال ـتــي تـقــاطــر إلـيـهــا كل
ّ
منبريًا
قــادة  ١٤آذار وكــان جنبالط خطيبًا
فيها فــي زم ــن ث ــورة ب ــوش الـلـبـنــانـ ّـيــة) تـ ّ
ـربــع
ّ
للتو فــي كرسيه فــي وزارة الـخــارجـ ّـيــة وهو
ضليع بامللف اللبناني وعمل فيه على امتداد
سنوات طويلة .واختصاص شنكر األساس
ك ــان فــي مــوضــوع الـجـيــش الـلـبـنــانــي ورغـبــة
اللوبي في استخدام الجيش ألغراض معادية
للمقاومة .لكن أن يدفع شنكر وصحبه لبنان
نـحــو ّ ١٧أي ــار جــديــد ،وخـلـســة ،فـهــذه وصفة
للوقوف على عتبة حرب ّ
أهلية .وهذا النشاط
الــذي ّ
دب فــي عظام  ١٤آذار ليس إال بأوامر
م ــن ش ـن ـك ــر ،ك ـم ــا هـ ــذا االس ـت ـئ ـس ــاد ال ـجــديــد
لـجـنـبــاط ،وم ـحــاولــة جـمــع صـفــوف مــا بقي
من  ١٤آذار .والتهويل بخطر اقتصادي داهم
ّ
ّ
األميركية القذرة التي
العمليات
هو جزء من
مصير بلدان رهنًا بتنفيذ مطالبها.
تجعل ُ ّ
شغل فيلتمان في واشنطن ّ
يهدد
ونشاط م
ّ
الثمانينيات .لكن هل
بــإعــادتـنــا إلــى أج ــواء
يصمد أتباع شنكر في مواجهة كهذه أكثر
م ــن ص ـم ــود ال ـس ــاع ــات ال ـق ـل ـي ـلــة ف ــي ّ ٧أي ـ ــار،
ّ
شهيب الــواردة في
بالرغم من بطوالت أكــرم
سيرة أبو زيد الهاللي؟
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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مالحظات حول رسالة رئيس
الجمهورية إلى رئيس
وأعضاء مجلس النواب
ََ ْ ُ َ
ون ْال َح َّقَ ،و ْال َح ُّق ُي َح ِّرُر ُكمْ
وتع ِرف

(السيد المسيح)

سعيد ّ
الصباح *
إثــر توقيعه للقانون رقــم  144تاريخ « 2019/7/31املــوازنــة العامة واملــوازنــات
امللحقة لعام  »2019ومن مشتمالته املادة  80التي نص مقطعها األخير على
حفظ حــق الناجحني فــي املـبــاريــات التي أجــراهــا مجلس الخدمة املدنية ،وجه
رئيس الجمهورية ميشال عــون رســالــة إلــى رئيس مجلس الـنــواب نبيه بري
وأعضاء مجلس النواب طالب فيها املجلس بتفسير ّ
محدد لعبارة «مقتضيات
الوفاق الوطني» ،الواردة في املادة  95من الدستور ،معطوفة على الفقرة «ي» من
مقدمته ،ال سيما في ضوء آثارها على الوظيفة العامة في ما يعني موضوع
هذه الرسالة.
جــديــر ذكــر أنــه تــم إع ــان أسـمــاء الناجحني فــي مـبــاريــات وامـتـحــانــات مجلس
الخدمة املدنية وفقًا ملا نصت عليه الفقرة «ب» من املادة  95من الدستور التي
ّ
نصت على إلغاء القيد الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص.
مالحظات حول ما ورد في الرسالة الرئاسية:
ّ
ُ
 - 1إن رئيس الجمهورية قد وقــع على القانون رقــم  144ككل ولــم يعده إلى
مجلس الـنــواب أو يطعن بــه أو بــإحــدى م ــواده فــي املجلس الــدسـتــوري .فكيف
ُي ّ
فسر هذا التناقض بني التوقيع على هذا القانون بكافة مواده بما فيها املادة 80
ّ
من دون رده إلى مجلس النواب أو الطعن به في املجلس الدستوري وفي املقابل
الــدعــوة في الرسالة إلــى تفسير املــادة  95من الدستور ،حيث اعتبرت إعالن
أسماء الناجحني من ِقبل مجلس الخدمة املدنية خارج القيد الطائفي مخالفًا
ملقتضيات الوفاق الوطني؟!
 - 2إن مطلب الرسالة الرئاسية بتفسير املــادة  95من الدستور هو في غير
محله ،ألن هذه املادة أكثر من واضحة وال تنطوي على أي التباس في دالالتها
وأنــه يجب حصر املناصفة بني املسلمني واملسيحيني ضمن
وظائف الفئة األولى ،بينما الفئات الوظيفية األخرى ال تخضع
لهذه املناصفة بل يسري عليها معيار الكفاءة حصرًا؛ على
يمكن القول إن
ّ
حد قول مرجع دستوري شارك في اجتماعات الطائف ُ(يراجع
التفسير المطلوب في
مقال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية عدد الجمعة  2آب).
الرسالة يخفي طلبًا
بناء عليه ،يمكن القول إن التفسير املطلوب في الرسالة يخفي
لتعديل المادة 95
طلبًا لتعديل املادة  95من الدستور! وللتعديل الدستوري آلياته
املحددة في الدستور.
 - 3هل كــان تطبيق أحكام املــادة  95من الدستور فقرة «ب»
لجهة ع ــدم األخ ــذ بـقــاعــدة التمثيل الـطــائـفــي واعـتـمــاد الـكـفــاءة واالخـتـصــاص
بالنسبة إلى الوظائف العامة التي هي دون الفئة األولــى منذ حصول التعديل
الدستوري في  1991/9/21وحتى تاريخ غير بعيد يعتبر مناقضًا ملقتضيات
الوفاق الوطني؟! أم أنه كان غير مناقض وطرأت مستجدات جعلته مناقضًا؟
وفــي حــال األخــذ بــالــرأي األخـيــر :مــا هــي املستجدات التي أدت إلــى جعل غير
املناقض مناقضًا؟!
- 4ه ــل اعـتـمــاد الـكـفــاءة والـخـبــرة وع ــدم اعـتـمــاد قــاعــدة التمثيل الـطــائـفــي في
الــوظــائــف ،املـحــددة وفقًا للمادة  95مــن الدستور فقرة «ب» املطابق للمادة 7
من الدستور التي تكرس مبدأ املساواة بني اللبنانيني ،يتناقض مع مقتضيات
الوطني والعيش املشترك؟!
- 5لــم تحدد الرسالة ماهية التعديل املطلوب للمادة  95مــن الــدسـتــور ،فقرة
«ب»! هل يعني العودة إلى اعتماد املناصفة بالنسبة إلى الوظائف العامة التي
هي دون الفئة األولى؟ وما العمل إذا لم تتوافر في نتائج املباريات واالمتحانات
التي يجريها مجلس الخدمة املدنية هذه «املناصفة» املنشودة؟! هل يتم وقف
التوظيفات وتعطيل عمل إدارات الــدولــة؟ أم يصار إلــى إلـغــاء مجلس الخدمة
وإيجاد آلية بديلة للتعيينات ال ترتكز على املباريات واالمتحانات؟! وما العمل
إذا لم تحقق التوازن في عدد طالبي التوظف؟!
- 5حني تطرقت الرسالة إلى االستثناء الوارد في املادة  95من الدستور ،فقرة
«ب» الذي ّ
نص على املناصفة في وظائف الفئة األولى بني املسيحيني واملسلمني
تبد ّأي اعتراض على مضمونها! لكن هــذه املناصفة ربطت بعبارة «دون
لم ِ
تخصيص أية وظيفة ألية طائفة مع ّ
التقيد بمبدأ االختصاص والكفاءة» .إن
قاعدة «عدم التخصيص» لم ُيعمل بها منذ التعديل الدستوري في 1990/9/21
وحـتــى يومنا هــذا باستثناء انـتـقــال مــديــريــة األم ــن الـعــام مــن املسيحيني إلى
املسلمني الشيعة ويومها تسبب هذا االنتقال بموجة من االنتقادات الصادرة
عن ّ
مكون لبناني! أال يعتبر عدم إعمال هذه القاعدة مخالفة واضحة للدستور
اللبناني؟ وهل يقبل من أرسل الرسالة بالعمل بها ألنها ليست موضع اعتراض
منه ،و ِل َم لم يعتبرها مخالفة ملقتضيات الوفاق الوطني؟!
* حقوقي لبناني

