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المقداد والموسوي وعدوان

هتاف دهام
وأخيرا ً ستق ّر سلسلة الرتب والرواتب غدا ً السبت في الهيئة
العامة للمجلس النيابي ،بعدما تكون اللجان المشتركة قد أنهت
اليوم دراسة ك ّل بنود القانون ،تماشيا ً مع إصرار رئيس المجلس
النيابي نبيه بري على الوفاء بالوعد الذي قطعه لهيئة التنسيق
النقابية.
ستبحث اللجان في اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
تجزئة السلسلة على  5سنوات ،مع االتجاه إلى إقرارها على 3
سنوات .وبحسب مصادر نيابية إذا لم يت ّم االتفاق على ذلك ،فإنّ
التجزئة ستحال على غرار  TVAإلى الهيئة العامة.
بجدية ،التأمت اللجان المشتركة أمس برئاسة الرئيس نبيه
ب��ري ،ناقشت الغرامات على األم�لاك البحريّة لثالث ساعات.
حصل تباين في اآلراء بين الكتل النيابية ،وأيضا ً داخل الكتلة
الواحدة .فأق ّرت غرامة وحيدة على األمالك البحرية ،وحدّدت
صيغتها مع مفعول رجعي لخمس سنوات ،كاآلتي 2,5 :في المئة
من قيمة العقار و 7.5في المئة على مخالفات البناء ،مع تحفظ
ن ّواب كتلة الوفاء للمقاومة على المفعول الرجعي لبند الغرامات،
وط��ال��ب��وا ب��أن تكون ال��غ��رام��ة م��ن ت��اري��خ حصول المخالفة.
وقبل بت المادة ،شهدت القاعة احتداما ً في النقاش بعدما قدّم
وزير المال علي حسن خليل شرحا ً عن نسب الغرامات .وكشف
أ ّنه كان طلب رأيا ً قانونيا ً من هيئة التشريع واالستشارات في
شأن موضوع الغرامة على األمالك البحريّة ،وأشار إلى «أنّ جواب
هيئة التشريع واالستشارات أوضح أ ّنه ال يمكن رفع الغرامة ،ألنّ
ذلك مخالف للقواعد العامة ،ألنّ األمالك العامة ال تباع وال تسقط
بمرور الزمن ،والغرامة تفرض شهريا ً منذ بدء فعل التعدي حتى
إزالته.
أص ّر حزب الله على موقفه .انقسم نواب تيار المستقبل ،أيد
نواب الشمال من هذا التيار نواب الوفاء للمقاومة ،لجهة أنّ المفعول
الرجعي يعود إلى بدء اإلشغال ،فيما أكد ك ّل من نواب «التغيير
واإلص�ل�اح» و»المستقبل» البيروتيين ،وبعض ن��واب التنمية
والتحرير ال سيما النائب ياسين جابر ،على ض��رورة أن يكون
المفعول الرجعي  5سنوات إلى الوراء ،فيما اقترحت «القوات» على
لسان النائب جورج عدوان أربع سنوات إلى الوراء.
انسحب النائب عالء الدين ترو من الجلسة متهما ً النواب بأنهم
«ال يريدون تمويل السلسلة ،وأنّ البعض ينتظر اتصال أصحاب
الرساميل للسير بالسلسلة».
مرة جديدة يسقط النواب في زواري��ب مصالحهم الخاصة.
سارعوا عند البحث في سنوات المفعول الرجعي إلى مراعاة
مصالحهم الخاصة ،كثيرون منهم من أصحاب المؤسسات
والمستثمرين ،ومراعاة أصحاب الرساميل الكبرى .بسرعة
قصوى حط وزي��ر السياحة في ساحة النجمة ،لينقل غضب
أصحاب المنتجعات السياحية الذين هدّدوا باالعتصام وتسليم
المفاتيح .لم يحدّدوا لمن ستسلم هذه المفاتيح .إال أنّ وزير المال
علي حسن خليل علّق ساخراً« :يعطونا المفاتيح إلنا».
أخذ النقاش أيضا ً طابعا ً طائفياً ،سارع النائب انطوان زهرا إلى
القول :لماذا ال تفرض غرامات على المطار والبور بإشارته إلى أنّ
(الشيعة يحتلون هذين المرفقين الحيويين) .أما النائب نديم
الجميل فنطق كفراً ،ساوى الناس المهجرين بالمستثمرين على
األمالك البحرية ،وطرح معت ّدا ً بطرحه إلى فرض الغرامات نفسها
التي ستفرض على المؤسسات السياحية والمستثمرين ،على
المهجرين الذين أقاموا بيوتا ً مخالفة لهم في االوزاعي وخلدة.
ولما كانت جمعية المصارف ه��دّدت ب��أنّ إق��رار اإلج��راءات
الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة ،في الهيئة
العامة سيدفع المصارف إلى اتخاذ موقف سلبي يقضي بوقف
تمويل الدولة والتوقف عن االكتتاب بسندات الخزينة .أعقب
ذلك إصدار قرار بإقفال المصارف اليوم في موقف احتجاجي.
أص ّر رئيس المجلس النيابي على اإلجراء المقدم من النائب علي
فياض الذي ينص على رفع معدالت الفائدة من  5في المئة إلى 7
في المئة ،ال سيما أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سالمة من داعمي
هذا االقتراح.
بعد ذلك انتقلت اللجان النيابية في المرحلة الثانية التي
ترأسها النائب إبراهيم كنعان إلى الجداول ،كمفهوم للسلسلة
واألسالك ،أي الفئات والدرجات والرتب فدرست  12مادة وأقرت
.11
بدأت بالمادة األولى التي تتعلق برفع الح ّد األدنى لألجور في
اإلدارات والبلديات العامة والجامعات والمؤسسات العامة إلى
 675ألف ليرة ،فأق ّرتها.
وعلقت المادة الثانية المتعلقة بتحويل سالسل مالك اإلداري
العام والسلك الخارجي وتحويل سلسلة رت��ب أف��راد الهيئة
التعليمية وتحويل سالسل العسكريين.
وأق�� ّرت المادة الثالثة التي تلغي جميع مفاعيل السالسل

السابقة وتحدّد مهام اإلجراءات المترتبة على نقل الموظفين من
وظيفة إلى أخرى.
وأق ّرت المادة الرابعة التي تحدّد من الموظفين فقط من يستفيد
من فرق زيادة المق ّررة بموجب القانون  2011/173والزيادات
التي حصل عليها.
وأق ّرت أيضا ً المادة الخامسة التي تؤكد حق التفتيش التربوي
بالدرجات االستنسابية التي تحصل عليها الهيئات التعليمية.
وأق�� ّرت المادة السادسة التي تحدّد أنّ المهندس والطبيب
والصيدلي ال يستفيد من مت ّممات الراتب المخصص له إال في حال
كان يشغل وظيفة يُشترط إلشغالها حيازة شهادة في الهندسة
أو الطب أو الصيدلة.
وأق�� ّرت المادة السابعة التي تنص على أال تدخل الدرجات
االستنسابية التي تعطى لبعض الموظفين بموجب قوانين
خاصة باحتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة
أعلى ضمن الفئة.
وأق ّرت أيضا ً ك ّل من المادة الثامنة التي تحدد حقوق التد ّرج
للموظفين ،والتاسعة التي للفئات األول��ى والثانية والثالثة
متممات الراتب وفقا ً للجدول  ،25والتي تعيّن الح ّد األقصى
لساعات العمل اإلضافي بأربعين ساعة شهرياً ،والمادة العاشرة
التي تعطي للفئتين الثانية والثالثة ألف��راد المرحلة الثانوية
والتعليم والمهني والتقني ،العاملين في الخدمة الفعلية في
تاريخ صدور هذا القانون 6 ،درجات استنسابية ،مع اقتطاعها
من حقهم في القدم المؤهل للتدرج ،والمادة الحادية عشر التي
حدّدت شرطا ً للتعليم الثانوي والفني حيازة شهادة عليا في
الماجستير في االختصاص باإلضافة إلى شهادة الكفاءة.
وأقرت المادة الثانية عشر التي أعطت أفراد الهيئة التعليمية
في مالك التعليم الرسمي واالبتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة
التعليمية من الفئة الرابعة ،العاملون في الخدمة الفعلية من
تاريخ صدور هذا القانون المعينون قبل عام  6 ، 2010درجات

غزل «القوات» بحزب اهلل
لدواع انتخابية
استنسابية .وتخلل هذه المادة قبل إقرارها نقاش حول األساتذة
الذين عيّنوا بعد ه��ذا التاريخ حملة اإلج���ازات الجامعية ال
التعليمية الذين عينوا في الدرجة .15
ولما كان النواب يبحثون عن إيرادات لسلسلة الرتب والرواتب
من خالل فرض ضرائب جديدة .ص ّوت أصحاب السعادة صباح
أمس على اقتراح معجل مك ّرر إلعفاء غرامات على المكلفين بنسبة
 90في المئة المتعلق بالميكانيك والمقدّم من النائب ياسين جابر
لغاية .2014/9/30
لم تستغرق الجلسة الصباحية التي بدأت عند الحادية عشرة
إال خمس دقائق أكثر من ساعتين .هذه الجلسة كان باإلمكان أن
ال تعقد ،لوال مداخالت أصحاب السعادة ،في الجلسات الماضية.
لم يستطع النائب انطوان زهرا المنزعج من الكالم الذي ال جدوى
منه في غالبية األحيان ،إال أن يبدي رأيه في الكثير من النواب،
باعتباره أنّ هذه الجلسات لو عقدت من دون إعالم لكنا انتهينا
بجلستين ال أكثر ،فالنواب يكثرون الكالم واالستعراض عند ك ّل
اقتراح لدواع انتخابية وشعبوية ،ما يطيل الجلسات ويضيع
ال��وق��ت .استثنى زه��را ن��واب ح��زب الله و»ال��ق��وات» من حفلة
المزايدات داخل القاعة.
يعتبر النواب أنهم يدافعون عن الناس ويعملون لتحصيل

بري� :إذا ابتليتم
ّ
بالمعا�صي فا�ستتروا
وبّخ رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض النواب
الذين يدخنون في قاعات المجلس وأروقته ،في إشارة
الى النائب سيرج طورسركسيان الذي دخن «السيجار»
أول أمس داخل جلسة اللجان المشتركة ما أزعج النائب
علي عسيران.
وقال بري« :انّ التدخين ممنوع ،أقلّه في المؤسسة
التشريعية التي أق��� ّرت ق��ان��ون منع التدخين .هذه
معصية» .وتابع ضاحكاً« :اذا ابتليتم بالمعاصي
فاستتروا».

حقوقهم .فيما يقوم هؤالء بأشياء غير مقبولة .وأمام ذلك شهدت
الجلسة على غضب النائبين نبيل نقوال واميل رحمة ،على خلفية
اتهام بعض األشخاص على إحدى الشاشات للنواب بالسرقة،
وأن ما يتقاضونه يساوي  25مليونا ً وهذا غير مقبول ،متمنين
على المجلس النيابي أن يأخذ موقفا ً من هذا الموضوع .وأيد
النائب أحمد فتفت زميله نقوال ،لكنه اعتبر أننا مسؤولون عن ذلك
إذ إننا نتهم بعضنا بعضاً.

نواب يؤيدون الضرب

وفي الجلسة العامة التي ترأسها الرئيس بري أعيد طرح
اقتراح النائب سيمون أبي رميا القاضي بمنع ضرب األساتذة
لألوالد ،منعا ً لاللتباس .سقط مطلب النائب سيمون أبي رميا
ّ
صوت
إلغاء المادة التي تجيز لألهل واألساتذة ضرب األوالد.
بالمناداة بناء على طلب النائب سامي الجميّل  34نائبا ً مع
اإللغاء ومنهم تمام س�لام ،أحمد فتفت ،غ��ازي يوسف وجمال
الجراح .وص�� ّوت  36نائبا ً منهم الوزير النائب بطرس حرب
والنواب :نقوال فتوش ،اميل رحمة واسطفان الدويهي ضدّه،
وصدّق على االقتراح مع ّدال ً
فسقط إلغاء المادة بفارق صوتينُ ،
وفق الصيغة التي طرحها النائب علي فياض« :يجيز القانون
التأديب الالعنفي ال��ذي يمارسه اآلب��اء واألمهات ض ّد أوالده��م
على أال تترك أي اث��ر على صحتهم النفسية والجسدية».
كما أق ّرت الجلسة العامة اقتراحا ً للنائب روبير فاضل الذي يمنح
أذونات وتراخيص إلنتاج الكهرباء للقطاع الخاص بقرار يُتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح يقدّم من وزيري المال والطاقة
والمياه ،وذلك لسنتين إلى حين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة
للكهرباء .وأوضح فاضل أ ّنه بعد إقرار مجلس النواب اقتراح
القانون يصبح بإمكان الحكومة أن تتعاقد مع القطاع الخاص
لتوليد الكهرباء حتى تصل التغذية بالكهرباء للمواطن  24ساعة
على  .24وشدّد فاضل على «أنّ القانون سيسمح بتأمين الكهرباء
 24ساعة على  ،24ويستطيع أيضا ً أن يخفف العجز وأن نصرفه
في أماكن أهم من عجز الكهرباء كسلسلة الرتب والرواتب».
ارتاح فاضل لموقف نواب الوفاء للمقاومة .ترك كرسيه وتوجه
إلى مقاعدهم إللقاء التحية وشكرهم على تأييدهم اقتراحه الذي
كان من المفترض أن يقدمه فاضل والنائب فياض الذي دار بينه
وبين النائب ن��وار الساحلي نقاش جانبي حول هذا االقتراح
لجهة إضافة بعض التعديالت .أما الوزير محمد فنيش فذكر أنّ
هذا االقتراح لم تت ّم االستفادة منه ألنّ الهيئة الناظمة لم تشكل.
ولما كان من المفترض أن يشكل وزير الطاقة يومذاك جبران
باسيل هذه الهيئة قال بري :بصورة موقتة ولمدة سنتين ،والى
حين تعيين أعضائها تمنح أذون��ات وتراخيص اإلنتاج بقرار
من مجلس الوزراء بناء القتراح وزيري الطاقة والمياه والمال،
ولمجلس ال��وزراء تكليف المجلس األعلى للخصخصة بإعداد
الملفات ذات الصلة.
أما النائب سامي الجميّل فقال :إنه أصبح بإمكاننا أن نوفر على
الدولة أكثر من مليار ونصف المليار دوالر سنويا ً كهدر وتغطية
عجز عن كهرباء لبنان بتحرير اإلنتاج بالقانون الذي أق ّر اليوم».
سامي «المبسوط من القانون» أشار إلى أنّ إقراره «خطوة أولية
لوقف هدر األموال والستعادة ميزان المدفوعات للدولة اللبنانيّة،
وإعطاء القدرة للدولة اللبنانيّة بتمويل مشاريع اجتماعيّة،
وللوقوف إلى جانب المواطن اللبناني سواء في موضوع سلسلة
الرتب والرواتب وغيرها من الخطوات الالحقة».
في الجلسة أثار النائب حسن فضل الله موضوع المتعاقدين
في وزارة اإلعالم ،متحدثا ً عن اقتراح قانون أنجزته لجنة اإلعالم
منذ مدة بعيدة وحولته إلى لجنتي اإلدارة والمال ،والنظام
الداخلي يتيح تحويله إلى الهيئة العامة بعد شهر.
وأوض��ح بري انه بعد االنتهاء من موضوع سلسلة الرتب
والرواتب فإنّ أول موضوع سيطرح على اللجان هو استعادة
الجنسية واألم��ر الثاني هو هذا الموضوع متعاقدي اإلع�لام.
وط��رح اق��ت��راح القانون المعجل المك ّرر ال��رام��ي إل��ى تخفيض
الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية المترتبة على
المؤسسات السياحية ،فتبيّن أن ال لزوم له.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترقية مفتشين
في المديرية العامة لألمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق
إلى رتبة مالزم ،فأحيل إلى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات.
وأبقى بري اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد
نسبة ال��زي��ادة على ب��دالت اإلي��ج��ار الخاضعة للقانون رقم
 92/160على ضوء زيادة غالء المعيشة المعمول بها ابتداء
من أول شباط  2012المقدّم من النائب ياسين جابر ،على جدول
األعمال إلى الجلسة المقبلة .هذا االقتراح الذي شهد تباينا ً في
المواقف بين الوزير علي حسن خليل والنائب جابر الذي وفق
النواب في اللجان المشتركة ،تتطابق سياسته مع أصحاب
الرساميل الكبرى.

ن�شاطات �سيا�سية وروحية
{ اس��ت��ق��ب��ل وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل األمينة
التنفيذية للجنة األم��م المتحدة
االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية لغرب
آسيا «اإلسكوا» ريما خلف ،وعرض
معها مسار عمل المنظمة،
ثم التقى رئيس برنامج األغذية
العالمي عماد عثمان صالح.
وع�����رض ب��اس��ي��ل م���ع س��ف��ي��رة
النمسا أورسوال فاهرينغر للعالقات
الثنائية بين البلدين.
كما ج��رى البحث ف��ي موضوع
النفط في البر وإمكانية مشاركة
شركات نمساوية في التنقيب عنه
في لبنان.
وبحث وزير الخارجية في إمكانية
استضافة فرنسا لعدد من الالجئين
السوريين في لبنان ،مع المكلف
بتنسيق برنامج استقبال الالجئين
السوريين في فرنسا ديديه ريشار
يرافقه السفير الفرنسي باتريس
باولي.
ث���م ال��ت��ق��ى م��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س
الفرنسي إيمانويل بون.
{ استقبل وزي��ر اإلع�لام رمزي
جريج في مكتبه في الوزارة ،سفير
فرنسا باتريس باولي وبحث معه

شؤون وزارة اإلعالم وطرق التعاون
بين الجانبين اللبناني والفرنسي
في هذا المجال.
{ بحث راع��ي أبرشية الفرزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي���ش أوض���اع المسيحيين في
سورية ،وسبل إيصال المساعدات
إل��ي��ه��م ،م��ع ال��م��ع��اون البطريركي
لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق
ل��ل��روم األرث��وذك��س ال��م��ط��ران لوقا
الخوري.
وك��ان دروي��ش زار وزي��ر الصحة
وائ���ل أب��و ف��اع��ور ،ي��راف��ق��ه النائب
األس��ق��ف��ي ال���ع���ام األرش��م��ن��دري��ت
نقوال حكيم ،وبحث معه الوضع
الصحي ف��ي ال��ب��ق��اع ع��م��وم��ا ً وفي
زح��ل��ة خ��ص��وص��اً ،ب��اإلض��اف��ة إلى
أمور تتعلق بمستشفى تل شيحا،
كما عرض على أبو فاعور موضوع
تشغيل مستشفى خ��رب��ة قنافار
الحكومي.
ث��م زار م��دي��ر ال��م��خ��اب��رات في
الجيش العميد إدم��ون فاضل في
مكتبه في وزارة ال��دف��اع ،وعرض
معه األوضاع األمنية في البالد.
{ استقبل نائب رئيس المجلس

اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن سفير اليابان سييتشي
أوت��س��وك��ا وب��ح��ث م��ع��ه ت��ط��ورات
األوضاع في لبنان والمنطقة.
وع�� ّزى السفير الياباني قبالن
ب��ش��ه��داء ال��ت��ف��ج��ي��رات اإلره��اب��ي��ة
في لبنان ،وت��م التأكيد على «أنّ
األدي���ان ت��دع��و إل��ى الخير وتدين
اإلرهاب وتنبذ العنف وتأمر بالعمل
للنهوض باإلنسان ،لذلك ال ب ّد من
محاربة اإلرهاب».
من جهته ،ن�� ّوه قبالن باليابان
«ل��م��ا ل��ه��ا م��ن دور كبير ف��ي دع��م
القضايا اإلنسانية» ،م��ؤك��دا ً «أنّ
لبنان وط��ن التعايش اإلس�لام��ي
ال��م��س��ي��ح��ي ،ودول����ة دي��م��ق��راط��ي��ة
ت��ؤم��ن ب��ال��ح��ري��ة» .وق����ال« :نحن
نعمل لتحصين ال��وح��دة الوطنية
وترسيخ العيش المشترك ،ونطالب
الجميع بأن يكونوا في خط االعتدال
واالستقامة».
وأض��اف « :نحن ض�� ّد اإلره��اب
بكل أشكاله ،ونعتبر أنّ «إسرائيل»
أول دول��ة إرهابية في المنطقة ،اذ
اغتصبت األرض وش��ردت الشعب
الفلسطيني ،وعلينا جميعا أن
نتعاون لمحاربة اإلرهاب».

باسيل وخلف

درويش ولوقا الخوري

(أحمد موسى)

ال يزال الحديث الصحافي الذي أدلى به األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ أي��ام محط قراءة
وتحليل الخبراء العسكريين واالستراتيجيين لما يحمله من
رسائل أمنية وسياسية ما أربك القيادة األمنية والسياسية
اإلسرائيلية ،ال سيما تبنيه عملية مزارع شبعا التي جاءت
بحسب السيد كجزء من الرد على الغارة الصهيونية في
جنتا البقاعية ،التي استهدفت م��رك��زا ً لحزب الله على
الحدود اللبنانية  -السورية ،إضافة إلى إعالنه أن المقاومة
اآلن أقوى بكثير من العام  2006على جميع المستويات ،أما
البارز في حديثه كان إعالنه الواضح والصريح بأن مرحلة
خطر سقوط النظام في سورية قد انتهت.
للمرة األولى يكشف األمين العام لـ»حزب الله» السيد
نصرالله في حديثه الصحافي األخير «أن عبوة مزارع شبعا
التي استهدفت دورية إسرائيلية في منتصف آذار الماضي،
«هي من عمل المقاومة»،وقال إنها جزء من الرد على الغارة
اإلسرائيلية .ورأى أن اإلسرائيلي»فهم الرسالة جيداً،
فالقصة هنا ليست قصة قواعد اشتباك ،وإنما قصة ردع».
فما هي األسباب التي دفعت حزب الله للصمت كل هذه
المدة إلعالن تبني العملية؟
الخبير العسكري واالستراتيجي الدكتور أمين حطيط
يرى في حديث لـ»البناء» «أن الهدف من ذلك :
« إن حزب الله لم يحجم عن تبني العملية ،ولك ّنه كان
ّ
يؤخر ذلك باإلعالم تاركا ً للعد ّو اإلسرائيلي المهل للتخبّط
إزاء ذلك ،مضيفا ً أن من قام بكمين اللبونة أو كمين مزارع
شبعا حزب الله ،وج��اء التأكيد من الخبراء والباحثين
االستراتيجيين .إن عمالً كهذا ال يمكن أن يقوم به إال المقاومة
اللبنانية ،و بالوقت ال��ذي يترك حزب الله للعدو فرص
التخبط في ما يحتفظ باألفالم والوثائق الثبوتبة التي
تثبت قيامه بهذه العملية ،ويضيف حطيط «أيضا ً أراد أن
يلزم العدو بأمرين ،األول :قبول الحقيقة و»نسبه الفضل
ألهله» واألمر الثاني القبول بهذه الحقيقة التي تثبّت معادلة
توازن الردع فيكون الحزب قد انتصر على الوجهين ،فيما
التسرع في اإلعالم والبيان المبكر قد يفقد الحزب شيئا ً من
التي يكتسبها»
المنافع ّ

معادلة الصواريخ الجديدة!

السيد نصرالله أعلن في موضوع قدرة المقاومة «أنها
قطعا ً هي أقوى بكثير مما كانت عليه في العام  .2006هذا
ليس فيه مبالغة ،وإنما هو حقيقة ،إن لجهة القدرة البشرية،
العدد ،أو لجهة الكفاءة القتالية ،لجهة التدريب ،وذلك حتى
قبل األحداث في سورية».
فهل يعني ذلك أن حزب الله رفع من قدراته العسكرية؟
وكيف سيؤثر على التوازن االستراتيجي مع إسرائيل؟ وهل
سيشكل التوازن الجديد ردع��ا ً إلسرائيل أم اندفاعا ً نحو
الحرب لكسره؟
يؤكد الخبير العسكري واالستراتيجي اللواء هشام
جابر «أن اسرائيل لن تفكر بهذا الوقت ال��ذي تخشى من
رد المقاومة بأي حرب عسكرية ،ولو كان غير ذلك لكررت
إسرائيل عدوانها الذي قامت به بــ ،»2006مؤكدا ً أن قدرات
المقاومة اليوم هي أعلى بــ 3  إلى  4أضعاف من قدراتها بــ 
 2006حيث كان العدو اإلسرائيلي يقدر صواريخ حزب الله
بـــ  20ألف صاروخ  ،أما اليوم فحزب الله يملك ما يقارب 60
ألف صاروخ ،إضافة إلى ما تخشاه «إسرائيل» من امتالك
حزب الله لصواريخ أرض -جو أو أرض -بحر».

المقاومة من الدفاع إلى الهجوم

حطيط يرى في هذا الموضوع «أنه في عام  2006كانت
صواريخ حزب الله تصل إلى  120كم من الحدود ،أما اآلن
فصواريخ حزب الله تغطي كامل فلسطين المحتلة .هذا في
ما يتعلق بالقدرة النارية  ،أما في ما يتعلق بإدارة العمليات
العسكرية فإنه عام  2006مارس حزب الله العمل الدفاعي
المتحرك لكنه لم يقم بعمليات هجومية ،أما اآلن حزب الله
يمتلك قدرات عسكرية هجومية قد ينفتح من خاللها على
عمليات هجومية في المناطق المأهولة ،وه��ذا ما تدركه
إسرائيل جيداً ،خصوصا ً بعد مراقبتها لإلنجازات التي
حققها حزب الله في القلمون إلى جانب الجيش السوري،
وبالتالي القدرات العسكرية التي يمتلكها حزب الله سواء
بالطاقة البشرية أو النارية هي أعلى من قدراته بـ،2006  
وعندما يؤكد السيد ذلك هذا من شأنه أن يرفع منسوب
الرعب لدى إسرائيل» .
السيد نصرالله يختصر المشهد اإلسرائيلي المأزوم

العميد حطيط

العميد جابر
بتذكيره بما قاله رئيس أركان جيش العدو «عندما ستبدأ
الحرب المقبلة فإن أول صاروخ يطلقه حزب الله سيدخل
إل��ى ن��اف��ذت��ي» وه��و يقصد أن ل��دى المقاومة ف��ي لبنان
صواريخ دقيقة ،تصيب تل أبيب وتدخل إلى نافذة مكتب
رئيس األركان.
ويضيف السيد قائالً»:وسواء كان هناك قتال في سورية
أم ال ،إذا فرضت «إسرائيل» حربا ً على لبنان فإن المقاومة
في لبنان ستقاتل أفضل بكثير مما قاتلت في العام 2006
بالرغم مما يجري في سورية ،وهذا محسوم تماماً»،

الرهان اإلسرائيلي على سقوط النظام
السوري

لم يخف السيد نصرالله قلق حزب الله من ما يجري في
سورية منذ بداية األزم��ة ،ولكنه اآلن بدا مرتاحا ً لناحية
الوضع العسكري والسياسي في سورية ،وكان واضحا ً
بالتعبير عن هذا االرتياح بالقول»إن مرحلة إسقاط النظام
والدولة في سورية انتهت».
فما هي المعطيات والوقائع التي استند إليها السيد
نصرالله في هذه القراءة للمشهد السوري؟ وكيف ينتهي
هذا الخطر في ظل استمرار معارك كسب والحشد الكبير
من التنظيمات المسلحة فيها ال سيما وأن تركيا تعتبر رأس
الحربة في جبهة الشمال؟!.
يضيف حطيط ردا ً على هذا السؤال بالقول « :إن التعبير
الذي استخدمه السيد فيما يتعلق بزوال الخطر على النظام
ال��س��وري» هو تعبير ملطف ،والتوصيف االستراتيجي
والعسكري لذلك هو أن العدوان على سورية والذي يهدف
إل��ى إسقاط النظام قد فشل ،ألن في المفهوم العسكري
ينتصر المدافع عندما يمنع المهاجم من تحقيق أهدافه».
ويؤكد حطيط «أن هذا الفشل له تداعيات على «إسرائيل»
التي كانت ت��راه��ن على نجاح ه��ذا ال��ع��دوان وم��ن هذه
التداعيات هو إجبارها و دفعها إلى مسارات جديدة لم تكن
تتصور أن تدخل بها وهذا ما يفسر ما أكدته جبهة المقاومة
من أن فشل العدوان على سورية سيكون له أثاره السلبية
التي ستنعكس على «إسرائيل» مستقبالً».
اللواء جابر يعلق على هذه النقطة بالقول»:إن التقارب
اإليراني  -األميركي شكل ضربة قوية لـ «إسرائيل» التي
كانت تراهن على ضربة عسكرية إليران وسورية ،وأيضا ً
فشلت بإسقاط النظام السوري وبتقسيم سورية ،واقتناع
الجميع بأن الحل الوحيد لألزمة السورية هو الحل ،وكل
ه��ذه العوامل أدت إل��ى استبعاد فرضية سقوط النظام
السوري»
السيد نصرالله يستطرد بهذا الموضوع قائالً«يستطيعون
أن يعملوا حرب استنزاف ،طالما هناك دول ال تزال تم ّول
وتسلح وتح ّرض وتدفع بهذا االتجاه ،ولكن ليس في األفق
ما يظهرأن المعارضة قادرة على القيام بحرب كبيرة ،والذي
يحصل في الالذقية وكسب ال يمكن أن نسميه حربا ً كبرى».

حا�ضر في جنيف عن الم�سيحيين وم�ستقبل ال�شرق

الراعي :لقيام �أنظمة معتدلة تحترم
حقوق الإن�سان وحرية تعبيره ومعتقده
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي «أنّ التفاعل بين الثقافتين المسيحية
واإلسالمية أوج��د االعتدال واالنفتاح عند الغالبية
المسلمة ،ما يشكل أساسا لألمل بمستقبل أفضل في
الشرق األوسط».
وفي محاضرة ألقاها في مق ّر األمم المتحدة في جنيف،
بعنوان «المسيحيون ومستقبل الشرق األوسط» لفت
الراعي إلى «أنّ المسيحيين لطالما كانوا ر ّواد نهضة
الثقافة العربية وهم ال يزالون مستمرين على هذا
النهج» ،موضحا أنّ «الحياة المسيحية  -اإلسالمية
المشتركة تعاني اليوم من زعزعة قوية ألسباب عدّة
أبرزها تفكك األنظمة العربية التي حلت مكانها أنظمة
عززت النظام الديني المسلم وأ ّمنت سيطرة الحزب
الواحد وتهميش باقي الشرائح ،ما أدى إلى انعدام
الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الواحد ،إضافة
إلى الصراع العربي  -اإلسرائيلي وإدخال المنطقة في
صراع عقائدي ،ديني ومذهبي وإشعال بذور الصراع
السياسي بين ال��دول العربية السنية والشيعية،
الذي تح ّول في ما بعد إلى صراع عسكري بين إيران
والعراق كانت له انعكاساته على الساحة اللبنانية،
حيث حلت المذهبية والطائفية م��ك��ان المواطنة
العربية ،كما شهدت المنطقة بروز تيارات إسالمية
أصولية راديكالية دعت إلى الثورات الشعبية التي
تحولت من ث��ورات سلمية إلى أخرى مختلفة تماما
تدعو إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وترفض مبدأ
العيش المشترك بين الطوائف ،مستخدمة اسم الله
لغايات خاصة أهمها االستيالء على السلطة بالقوة
ألسباب سياسية واقتصادية».
وأضاف« :وسط هذه الظروف تح ّول المسيحيون،
كما غيرهم ،إلى ضحايا بريئة وطالهم القتل والفقر
وال��ه��ج��رة واالع��ت��ق��ال والتهديد ودن��س��ت كنائسهم
ود ّمرت».
وع��رض البطريرك الراعي الحلول «وف��ق الرؤية
المستقبلية للشرق األوسط وكيفية تأمين سالم عادل
ودائم» ،طارحا ً أبرز الوسائل المعتمدة للوصول إلى
هذا الهدف ،فأشار إلى أنّ «الكنيسة تتمنى مستقبال
زاخ��را ً بالسالم يرتكز على أربعة أس��س :الحقيقة،

العدالة ،المحبة ،والحرية ،وهذا ما دعا اليه وال يزال،
الحبر األعظم البابا فرنسيس بندائه الدائم إليجاد ح ّل
سياسي من خالل الحوار ،يؤ ّمن الوصول إلى حلول
دائمة وصحيحة».
ولفت إل��ى «م��ا ردّده السفير البابوي في جنيف
المونسنيور توماسي أمام األمم المتحدة بأنّ «الحلول
ّ
لفض النزاع في الشرق األوسط
التي تقترحها الكنيسة
وسورية يجب أن تشمل وقفا ً فوريا ً إلط�لاق النار،
تسليم السالح ووق��ف تدفقه وتمويله ،ض��رورة أن
تدعم األسرة الدولية ،وبعيدا ً عن مصالحها الخاصة،
العملية السياسية لوقف العنف ومشاركة جميع
الفرقاء في إدارة حكم البالد كمواطنين متساويين
في الحقوق والواجبات ،الدعوة إلى احترام حقوق
اإلنسان والتنبه إلى أنّ الحرب في سورية ستع ّزز
الصراعات اإلقليمية وستنتج مواجهات إتنية ودينية
وأصولية ،كما أنها ستؤدي إلى تدمير البالد بشكل
كامل».
ثم اقترح فكرتين في هذا السياق وهما «أن يتمكن
المعتدلون من تسلم الحكم بدعم من الجيش ،وقيام
أنظمة سياسية معتدلة تحترم حقوق اإلنسان وحرية
تعبيره ومعتقده» ،داعيا ً «إلى وساطة فعالة تقوم بها
الدول الصديقة والهيئة الدبلوماسية لدى الكرسي
الرسولي ،تهدف إلى تشجيع ك ّل من السعودية وإيران
على تسوية النزاع بينهما عن طريق المفاوضات
وليس المواجهات غير المباشرة ،ألنّ الكل يعلم أنّ
الصراع السني  -الشيعي في العراق وسورية ولبنان
مرتبط بالصراع اإليراني – السعودي».
ونبّه الراعي إل��ى أنّ «أص��ل المأساة في منطقة
الشرق األوسط هو الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي،
وال��ص��راع ال��ع��رب��ي -اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،مطالبا األس��رة
الدولية بالتحرك إليجاد ح ّل لهذين النزاعين «وذلك
بتطبيق قرارات مجلس األمن القاضية بعودة الالجئين
الفلسطينيين إلى ديارهم ،إنشاء دولة فلسطينية،
انسحاب الجيش اإلسرائيلي من األراض��ي العربية
المحتلة في لبنان وسورية وفلسطين واعتبار القدس
مدينة مقدسة للديانات الثالث :اليهودية ،المسيحية
واإلسالم».

