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خفايا
خفايا

حزب اهلل بعد اغتيال بدر الدين� :أ�سئلة عن الثغرات والقدرات؟

هل ت�ؤ�س�س المناورات المحيطة
بري في �سورية؟
�إلى تدخل ّ

 روزانا ر ّمال

*

شارل أبي نادر

ما يسترعي االنتباه ويجدر التوقف عنده في ما يجري
ف��ي المنطقة ح��ال�ي�اً ،وخ��اص��ة ف��ي ال�م��رب��ع ال�ص��اخ��ب م��ا بين
ال �ع��راق وس��وري��ة واألردن وت��رك�ي��ا ،إن��ه ب��اإلض��اف��ة للغليان
العسكري واألمني في ك ّل من العراق وسورية وما يواكبه من
مشاريع تمت ّد ما بين طروحات حول حلول سلمية مقترحة
ف��ي م�ف��اوض��ات غير واض�ح��ة المعالم إل��ى خطط ومشاريع
ق���رارات بالحسم العسكري ت �ت��وزع أط��راف��ه وأه��داف��ه تبعا ً
لخارطة الميدان الملتهب ،تجري مناورات عسكرية الفتة من
خالل جنسية الدول المشتركة ومن خالل األسلحة والقدرات
العسكرية المستعملة ويمكن قراءتها كالتالي:
مناورة «األسد المتأهب» في األردن بين وحدات أميركية
وأردنية ،تجري للمرة السادسة على التوالي وتشترك فيها
وحدات برية وبحرية وجوية وترمي إلى التد ّرب على تنسيق
الجهود لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة تهدف لتأمين مناورة
أي اعتداء ،أو لتأمين
دفاعية لحماية األراض��ي األردنية من ّ
م �ن��اورة أمنية عسكرية مركبة ت�ه��دف لمواجهة أي��ة أعمال
إرهابية قد تطال سيادة األردن وسالمته.
المناورة المشتركة في تركيا بين  11دولة منها الواليات
المتحدة األميركية وتركيا وألمانيا وقطر وأذربيجان والمملكة
العربية السعودية ،وبوحدات برية وبحرية وجوية ووحدات
خاصة باالقتحامات والتدخل السريع ،وبأسلحة متطورة
والفتة ومنها  8طائرات سعودية من نوع تورنيدو االنكليزية
الصنع والتي ُتع ّد من أكثر الطائرات فعالية عالمياً ،حيث هي
طائرة قاذفة ومقاتلة في الوقت نفسه ،وتتميّز بتجهيزات
متط ّورة في الرصد وتعقب األهداف والقدرة على اإلفالت من
الرادارات ومن صواريخ جو  -جو وأرض  -جو ،وما يميّزها
أي �ض �اً ،حيث يعتبر مناسبا ً للتدخل ف��ي ميادين قريبة من
الميدان السوري شماالً ،هو قدرتها على تنفيذ إقالع وهبوط
سريع وف��ي مجال قصير نسبيا ً بحيث ال تحتاج إل��ى مطار
مخصص لذلك ،كما تستطيع التحليق على عل ّو منخفض جدا ً
ّ
وبسرعة عالية ،وتهدف هذه المناورة ومن خالل تصريح
ق��ائ��د التمرين م��ن ال�ج��ان��ب ال�س�ع��ودي العقيد ال�ب�ح��ري علي
الشهري إلى« :تعزيز األمن واالستقرار واالستعداد لمواجهة
التنظيمات اإلرهابية وإبراز القدرات والكفاءة القتالية».
ف��ي ال �م �ب��دأ ،أه� ��داف ال��م��ن��اورات ت �ك��ون أه ��داف� �ا ً تدريبية
وعسكرية واستراتيجية ،واأله��داف التدريبية والتي تتمثل
بالتد ّرب والتم ّرن على تنسيق الجهود العسكرية والتكتيكية
لتحقيق أهداف عسكرية كالمدافعة عن الحدود والسيادة ،أو
أراض واحتاللها بهدف السيطرة على دولة أو على
لمهاجمة
ٍ
منطقة داخل دولة وفرض إرادة وشروط معيّنة عليها ،والتي
ت��ؤدّي بالتالي إلى تحقيق األه��داف االستراتيجية ،والالفت
هنا أنّ أغلب ال��دول المشتركة في المناورات في األردن أو
في تركيا ومنها الواليات المتحدة األميركية وتركيا وألمانيا
وأذربيجان والمملكة العربية السعودية التي انض ّمت مؤخرا ً
إلى هذا النادي ،هي دول لها تاريخ معروف بش ّن الحروب
واح�ت�لال أراض��ي دول أخ��رى م�ج��اورة لها أو بعيدة عنها،
بواسطة قواتها ال��ذات�ي��ة أو بواسطة مجموعات ومنظمات
مسلحة إرهابية أو غير ذلك ،فما هو الرابط بين هذه المناورات
وبين ما يجري في الميدانين العراقي والسوري؟
ب��ال�ع��ودة إل��ى الميدانين ال �س��وري وال �ع��راق��ي وم��ا يجري
م��ن م �ع��ارك دم��وي��ة ع�ن�ي�ف��ة ب�م��واج�ه��ة «داع � ��ش» وغ �ي��ره من
التنظيمات اإلره��اب�ي��ة التي ت��دور ف��ي فلكه قالبا ً وق�ل�ب�اً ،فال
يمكن للوحدات األميركية الذهاب حتى النهاية في الضغط
على الجيش العراقي وتأخير حسمه المعركة ض ّد «داعش»،
فهذا الجيش يتقدّم ولو ببطء وسيستعيد السيطرة تباعا ً على
مواقع لـ«داعش» في وسط وشمال وغرب العراق ،وهو اآلن
على الطريق للسيطرة على أكثر م��واق��ع التنظيم اإلرهابي
أهمية في غرب األنبار وعلى الحدود مع سورية في الرطبة
االستراتيجية وامتدادا ً إلى القائم الحيوية للتنظيم.
في المقابل ،هذه السيطرة المتقدّمة للجيش العراقي في
أراضيه سوف تؤثر سلبا ً على «داعش» في أماكن تواجده في
سورية من خالل االرتباط الحيوي المباشر لوحدات التنظيم
اإلرهابي ما بين سورية والعراق ،وهذا سيؤدّي حتماً ،ومع
الفعالية وال�ق��درة الواضحة التي اكتسبها الجيش السوري
بعد استعادة السيطرة على تدمر بدعم واض��ح من القوات
الروسية إلى تشديد الضغط والخناق على انتشار «داعش»
في ك ّل من دير الزور وامتدادا ً إلى الرقة معقله الرئيسي في
سورية ،خصوصا ّ أنّ الوحدات الروسية برهنت عن استعداد
وج�ه��وزي��ة فعالة ف��ي دع��م الجيش ال�س��وري ومساندته في
معركته ض ّد اإلرهاب وخاصة ض ّد «داعش».
ه��ذه المعادلة المعقولة ح��ول هزيمة «داع ��ش» وال�ت��ي قد
تظهر فجأة على الميدان العراقي السوري المشترك ،طبعا ً
لن تنال رضى أغلب هذه ال��دول التي تشترك اآلن وبفعالية
ف��ي ال�م�ن��اورات المحيطة بالعراق وب�س��وري��ة ،خصوصا ً أنّ
المؤسسين
ه��ذه ال��دول ال�ت��ي ستكون غير راض�ي��ة ه��ي م��ن
ّ
والداعمين الحقيقيين لـ«داعش» ،حتى ولو ادّعت عكس ذلك،
وع��دم ال��رض��ى ه��ذا س��وف يترجم م��ن خ�لال م�ن��اورة خبيثة
تحت غطاء مخادع تمتلكه ،وهو التحالف الدولي واإلقليمي
لمحاربة اإلرهاب ،وخاصة «داعش» ،عبر تنفيذها تدخالً بريا ً
مزدوجا ً في سورية ،األول من األراضي األردنية عبر الرطبة
جنوب غرب العراق وامتدادا ً داخل سورية والسيطرة على
أماكن تواجد «داعش» حاليا ً على مجرى نهر الفرات الحيوي
من القائم وحتى دي��ر ال��زور وأريافها الشمالية والشمالية
الغربية على حدود محافظة الرقة ،والثاني من الحدود التركية
عبر أماكن تواجد «داعش» بين جرابلس واعزاز ،والتقدّم إلى
مدينتي الباب ومنبج في ريف حلب الشمالي وام�ت��دادا ً عبر
دير حافر فمطار الطبقة حتى مدينة الرقة.
ب��ال��رغ��م م��ن أنّ ه��ذا ال�ت��دخ��ل ال �ب��ري سيحمل غ�ط��اء دوليا ً
مشبوهاً ،تفرضه شرعية األمر الواقع حيث يتواجد «داعش»
في تلك األراض��ي المستهدفة ،والتي تخرج عمليا ً اآلن عن
س�ي�ط��رة وس �ي��ادة ال��دول��ة ال �س��وري��ة ،س��وف ي�لاق��ي بالطبع
مقاومة عسكرية من قبل الجيش السوري وحلفائه ،ولكن
هذه المقاومة لن تكون كافية من الناحية الميدانية والعسكرية
لمنعه من االنتشار السريع في تلك المناطق نظرا ً لإلمكانيات
الضخمة التي س��وف ُت��ؤ ّم��ن ل��ه ،وحيث إن��ه سيت ّم من خالل
عملية قد تكون أشبه بتسليم وتسلّم بين عناصر التنظيم
اإلره��اب��ي وب�ي��ن ال��وح��دات البرية المتدخلة وال�ت��ي سيكون
عمادها مبدئيا ً ق��وات قطرية وسعودية لديها ق��درة وخبرة
وإمكانية للتفاهم والتنسيق مع «داع��ش» ،حيث إنها ليست
يؤسس لربط نزاع
بعيدة عنه كونه ربيبها وصنيعتها ،سوف ّ
ديبلوماسي دولي وإقليمي واسع يشترك فيه بالطبع الروس
واألميركيون واألتراك واإليرانيون والخليجيون ،باإلضافة
إلى الجيش السوري وحلفائه ،وتكون نقاطه األساسية إيجاد
تسوية سياسية ،نظرا ً للواقع الميداني الذي سينتج عن هذا
التدخل البري ،ترعى جميع النقاط موضوع الخالف.

ّ
ّ
وأدق المعارك
بغض النظر عن خوض حزب الله أخطر
في سورية ،فإنّ الحديث عن تخطي ك ّل االنتكاسات التي
يتع ّرض لها انطالقا ً من ثقة كاملة ودائمة بقدرته على
إعادة ترتيب أوراقه من دون االعتراف بأنّ االختراق بات
يمثل قلقا ً لدى قاعدته الشعبية الحريصة على مستقبله
وامتداده ،فإنّ هذا يعني تقديم الحزب على مذبح األزمة
السورية ،وأنّ قادته باتوا صيدا ً سهالً في تلك األرض.
منطق األرض ال يحكم كثيرا ً فكرة العالقة بين المشروع
والعناصر ال��ذي��ن ينخرطون فيه ،ف��أرض س��وري��ة مثل
أرض فلسطين ومثل أرض لبنان عندما تدعو الحاجة،
و«اإلسرائيليون» تأكدوا بعد دخول حزب الله في الحرب
السورية حتمية إيفائه بوعود تحرير القدس ،أو ما يدور
منذ اغتيال القائد في الحزب عماد مغنية عن رفع احتمال
دخ��ول األراض��ي المحتلة إلى الجليل إلى سلم أولويات
«الر ّد المنتظر» ،لكن وعلى الرغم من رفع أولوية المشروع
على حساب التأويالت والمتاهات العديمة اإلف��ادة ،فإنّ
هذا يعني ضرورة أن يضع حزب الله كامل ثقله في كشف
الثغرات الموجودة لدى جهازه في سورية وإعادة النظر
بمسألة «إطالة عمر الحرب» واستغالل «إسرائيل» لمبدأ
اإلطالة مع حلفائها السعوديين واألتراك أيّ محاولة عرقلة
أي مسعى لح ّل سياسي جدي قريب يمكن على أساسه
االنتقال نحو مكافحة مشتركة ل�لإره��اب بين ال��روس
واألميركيين في المحافظات التي يستولي عليها «داعش»،
ّ
ملف ش ّكل مساحة
وبالتالي نسف ك ّل محاولة لتسكير
هامة الستنزاف الحزب ،عناصر وق��ادة ،وخصوصا ً أنّ
األجهزة األمنية «اإلسرائيلية» جهدت على مدى سنوات في
معرض جمعها لمعلومات عن القادة على األرض اللبنانية
باالشتراك مع عمالئها المحليين من أجل استهدافهم في

حرب تموز عام  ،2006وهذا ما لم توفق فيه ،أيّ أنّ عنوان
تل أبيب العريض حينها في اعتبار أول أه��داف الحرب
«سحق حزب الله» فشل فشالً ذريعا ً وجاء بتكلفة باهظة
مادية ومعنوية على الكيان.
أسئلة كثيرة ت��دور في بال القاعدة الشعبية للحزب
القلقة بشكل أكيد على ما يمكن أن يطمئنهم على استمرارية
وعافية الحزب في السنوات المقبلة إذا ما طالت األزمة
في سورية ،والمالحظ اليوم أنّ الشارع غير مهت ّم للر ّد أو
االنتقام بقدر ما هو مهت ّم بمعرفة أسباب الخروق ،وبقدر
ما يعنيه الحفاظ على سرية يتغ ّنى بها حزب الله يكاد
يفتقدها بسبب توسع الالعبين على األرض في سورية
وكثرة الحاضرين.
بعد اغتيال األس��ي��ر المح ّرر الشهيد سمير القنطار
تحدّث معهد «إسرائيلي» عسكري عن نجاح «إسرائيلي»
غير مسبوق في االخ��ت��راق األمني للمنظومة العسكرية
واالستخبارية لحزب الله ،معتبرا ً أنّ اغتيال القنطار يأتي
ضمن سلسلة اغتياالت استهدفت قادة عسكريين من حزب
الله في السنوات األخيرة .وهنا المقصود السنوات التي ت ّم
اتخاذ قرار دخول الحزب مباشرة في الحرب السورية إلى
جانب النظام والحلفاء.
اختراق المنظومة االستخبارية والعسكرية للحزب ،ظهر
بوضوح منذ اغتيال القائد الشهيد عماد مغنية عام 2008
في دمشق ،ثم القيادي حسن اللقيس عام  ،2014وصوال ً
إلى اغتيال جهاد مغنية ومجموعة ضباط وعسكريين من
الحزب ومعهم عميد إيراني ،في بدايات عام  2015في
القنيطرة.
تج ّمعت األسئلة باجتماع االغتياالت ،كيف نجحت
أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ف��ي تحقيق هذا
االخ��ت��راق العميق ج��داً ،والعثور على قيادي كبير مثل
وجهه
القنطار ،واغتياله بصورة محكمة على الفور؟ سؤال ّ
موقع «وااله» االستخباري عقب اغتيال القنطار...

ما هو م��دى التنسيق «اإلسرائيلي» الروسي في هذا
االغتيال فوق األراضي السورية؟ سؤال يطرحه متابعون
كثر ومحللون بين خصوم وموالين ،خصوصا ً أنّ الحضور
الروسي كان من المفترض أن يقلّص مخاطر استهدافات
من هذا النوع ،على اعتبار أنّ المخابرات الروسية قادرة
على إحباط مخططات قبل حدوثها نسبة لمتابعتها األمنية
تنصت وتجنيد وتعزيز حضور الخبراء.
والتقنية بين ّ
السؤال األه � ّم كيف سيواجه حزب الله ثغرات تركها
مؤخرا ً القائد بدر الدين وهل اغتيال عماد مغنية األول ثم
اغتيال اللقيس ثانيا ً سهّل باقي االغتياالت؟ بمعنى آخر هل
توالي الخروق هو نتيجة تصدّع في جسم الحزب األمني؟
ماذا يعني أن يتهم حزب الله القوى التكفيرية بالقيام
بتنفيذ االغ��ت��ي��ال وه��و يعلم أنّ ه��ذه ال��ق��وى مدعومة
«إسرائيلياً» ،وانّ الحزب واظب على شرح أهمية العالقة
بين ك ّل األطراف على األرض السورية والقوى التكفيرية،
وكشف أكثر من م��رة عن توجه جرحى من اإلرهابيين
للطبابة في األراض��ي المحتلة بترحيب كامل من العدو؟
هل إعالن مسؤولية التكفيريين عن الحادث موقف مقصود
من الحزب أو قرار بعدم الرغبة في فتح معركة مباشرة مع
«إسرائيل»؟
إلى أيّ ح ّد ممكن أن تخدم الحرب بالوكالة «إسرائيل»
أكثر من الحزب؟ والى أيّ مدى يمكن ان يستفيد الحزب
م��ن ال��ح��رب المباشرة م��ع «إس��رائ��ي��ل» ب��دال ً م��ن الحرب
«بالوكالة»؟
ينتظر اللبنانيون موقف أمين عام حزب الله السيد حسن
نصرالله اليوم الجمعة ،للتحدّث عما جرى وعن موقف
الحزب ،وعلى هذا األساس ،وعمالً بجدية التساؤالت من
المنتظر أن يكون الخطاب واضحا ً وصريحا ً ويجيب بالقدر
الممكن على هذه الهواجس ،من دون تجاهل كالم سابق
للسيد نصرالله عن دقة المعركة وطولها ونجاح القوى
التكفيرية بالتدمير والخرق...

أكد نائب مخضرم أنّ
التص ّدي لما ُيس ّمى
«توطين النازحين
السوريين في لبنان»،
ال يكون بالصراخ وال
بالمبارزة الكالمية على
الشاشات والمنابر،
إنما هناك طريق واحد
للوصول إلى النتيجة
المرجوة ،وهو من
خالل االتصال المباشر
بين الحكومتين اللبنانية
والسورية ،خصوصا ً
أنّ السفير السوري
في لبنان علي عبد
الكريم علي لطالما
أكد الجهوزية لهذا
التنسيق ،الذي يؤ ّدي
حكما ً لعودة أعداد
كبيرة من النازحين إلى
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هتاف دهام
يستخدم األميركيون مع لبنان المنهجية نفسها التي استُخدمت ض ّد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .لكن الفرق هو أنّ إي��ران دولة كبيرة تملك
من المرونة والهوامش ما تملكه ،وكانت تستطيع أن تتح ّمل وال ت��زال .أما
لبنان فهو دولة صغيرة .حزب الله جزء من هذا الكيان .العقوبات ال تطال
المقاومة بشكل مباشر ،بقدر ما تطال فئات شعبية واسعة من اللبنانيين،
ستخسر
وخاصة من أبناء الطائفة الشيعية ،علما ً أنّ هذه اإلجراءات الحالية
ّ
لبنان الدولة والوطن إحدى أه ّم أوراقه ومصادر قوته التاريخية وهي السرية
المصرفية.
السؤال أين الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء ووزارة المالية في حماية
السيادة المالية أمام هذه العقوبات؟ أين دور المجلس النيابي الذي سبق أن
أق � ّر تشريعات منضبطة تحت سقف ه��ذه العقوبات؟ أي��ن ال��وف��ود النيابية
وال��وزاري��ة التي قامت ب��زي��ارات إل��ى واشنطن؟ وم��ا م��دى فعالية لقاءاتها؟
ويبقى األه ّم أين التضامن الوطني إزاء هذا االعتداء التي يطيح بمؤسسات
مثل جمعية المبرات الخيرية التابعة للسيد فضل الله التي طالتها اإلجراءات
ومستشفى الرسول األعظم؟ و َمن المتو ّرط في لبنان ض ّد المقاومة وض ّد
األيتام والفقراء ومحدودي الدخل التي بدأت تطالهم هذه اإلجراءات من خالل
التطبيق االعتباطي المشبوه لها من الكثير من المصارف؟
إنّ ال�س�ب��ب األس ��اس لتحرك ال�م��وض��وع أن�ن��ا دخلنا ف��ي مرحلة تطبيق
المراسيم األميركية على أرض الواقع .هذا األمر حصل من خالل ما س ّرب
من مصرف لبنان ،وما قاله حاكم «المركزي» رياض سالمة للمصارف منذ
فترة ،وأثار ر ّد فعل من حزب الله ،واعتُبر انقالبا ً على حوار شفهي حصل
بينه بين ح��زب الله عبر النائب علي فياض وال�ن��ائ��ب السابق أمين شري
ألكثر من ثالث جلسات .تفاجأ الحزب بعد أن وعده سالمة بمراقبة تطبيق
المصارف بمندرجات القانون األميركي وحماية السيادة المالية للبنان لمنع
الظلم على شرائح وأسماء ال تنتمي إلى حزب الله على المستوى التنظيمي،
إلى درجة أنّ هذا الظلم قد يطال ك ّل متعاطف مع المقاومة وك ّل جمهور هذه
المقاومة ،وقد يطال الطائفة الشيعية بأكملها ،مما يحدث خلالً في االنتظام
الوطني العام وفي موازين المواجهة على الصعيد المالي.
ح��ذر ح��زب الله من أنّ سياسة اعتباطية وعشوائية كهذه قد تصل إلى
ح ّد تهديد االستقرار النقدي .عندما أصدر سالمة التعميم  137لم يصدره
بالصيغة التي اتفق عليها مع حارة حريك .أتى الر ّد القاسي من كتلة الوفاء

للمقاومة والذي طال حاكمية مصرف لبنان والقطاع المصرفي وحتى اإلدارة
الحكومية لهذا الملف .ليصدر سالمة بيانا ً جديدا ً يقول فيه «إن��ه سيطلق
تعميما ً جديدا ً يقيّد فيه حركة المصارف ويفرض عليها أن تعود إلى البنك
أي إجراء ،ويعطيها مهلة  30يوما ً لكي تجاوبه .ويشير
المركزي قبل اتخاذ ّ
إلى أنّ هذا التعميم بمفعول رجعي من لحظة نفاذ القانون .يعتبر هذا البيان
تصحيحا ً لمسار التعاطي لكنه ليس كافياً ،فهو يحتاج إلى خطوات أخرى .إنّ
مهلة الثالثين يوما ً تحتاج إلى آلية أخرى ،كذلك األمر في ما يتعلق بالمفعول
الرجعي للقانون الذي يجب أن يطال ك ّل الحاالت التي جرى إقفال حساباتها،
وبالتالي التعاطي معها على قاعدة إحالة ملفاتها إلى هيئة التحقيق الخاصة
ألخذ إذن البنك المركزي.
ُفتحت أكثر من كوة جانبية لمحاولة الخروج من أزمة متفاقمة بدأت تط ّل
برأسها من داخل هذا الملف وتنذر بعواقب وخيمة على المستوى السياسي
والمالي واالقتصادي .وعلمت «البناء» أنّ طرحا ً إيجابيا ً كان تقدّم به سالمة
قبل سفره إلى باريس لحزب الله ،لكن أحد المصارف اللبنانية الكبيرة أفشى
هذا الطرح إلى مصادر خارجية في محاولة إلفشاله.
شكل االجتماع المط ّول أول أمس بين الوزير حسين الحاج حسن وفياض
وشري من جهة وجمعية المصارف من جهة أخرى محاولة إضافية لمعالجة
سوء التفاهم الحاصل بين الحزب وبين بعض المصارف التي يتهمها حزب
الله بالغل ّو في التعامل مع التشريعات األميركية ،إلى درجة تتجاوز بكثير ما
يريده األميركيون أنفسهم .يتعاطى بعض المصارف بسوء نيات ويذهب
بعيدا ً في التسبّب ب��أض��رار .وك��ان بنك لبنان والمهجر أول من اتخذ هذه
اإلجراءات المتشدّدة ض ّد حزب الله .علما ً أنّ القانون األميركي يفرض على
المصارف فقط إلغاء حسابات األسماء الواردة أسماؤهم في الالئحة السوداء
والذين صدر قرار بتجميد أصولهم من مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع
لوزارة الخزانة األميركية.
أب��ل��غ م �س��اع��د وزي� ��ر ال��خ��زان��ة األم �ي��رك �ي��ة ل� �ش ��ؤون ت �م��وي��ل اإلره� ��اب
دانيال غاليزر الوفد النيابي اللبناني ال��ذي زار واشنطن الشهر الفائت أنّ
الخزانة لم تطلب من بنك لبنان والمهجر أن يقوم بما قام به ،ونحن ال نجبر
أح��دا ً أن يفتح حسابا ً أو يقفل ح�س��اب�اً .ول��م تطلب Correspondent
 Bankingأيضا ً من المصارف أن تتخذ هذه اإلجراءات .فالبنوك هي التي
بدأت تتص ّرف على قاعدة االحتياط المؤذي الذي يذهب بعيدا ً في اإلجراءات
التي تض ّر باالقتصاد الوطني واالستقرار االجتماعي .ويشير نائب في
تيار المستقبل لـ«البناء» إل��ى أنّ التعاطي مع ح��زب الله اليوم يت ّم بشكل

مماثل لطريقة التعاطي مع تبييض األم��وال ومكافحة اإلره��اب ،ومسؤولية
أي حساب له عالقة بحزب الله سيضعه
البنك أن يحقق في الحسابات ،ألنّ ّ
تحت الطائلة القانونية ويخرجه من السوق المالي ،عبر مقاطعته من البنوك
الرئيسية في نيويورك التي تح ّول بالدوالر ،ألنّ األخيرة ستكون عرضة
لغرامات كبيرة ومالحقة كبيرة من الخزانة األميركية.
خلق قانون الكونغرس ،وفق نائب المستقبل ،دينامية جديدة للتعاطي مع
المصارف اللبنانية ،فبدالً من تنفيذها ق��رارات تنص على عدم التعاطي مع
أي
عمالء أو مؤسسات ،بات المطلوب منها عدم التعامل من تلقاء نفسها مع ّ
مؤسسة تظهر عليها شبهات.
يرتاب حزب الله من منظومة سياسية مصرفية مالية تحاول أن تؤدّي
في هذا الملف بالذات أدوارا ً مشابهة لما جرى في ملف المحكمة الدولية أو
القرار  1559أو حرب تموز ،لكن بوتيرة أخطر ومسائل أكثر أذ ّية وتعميما ً
تطال قوت الناس الفقراء وأرزاقهم وقروضهم المصرفية ومستشفياتهم
ومؤسسات األيتام والقروض السكنية لآلالف من العائالت الصغيرة الفقيرة
التي اشترت شققها بواسطة مؤسسات عامة ،لكن عن طريق المصارف
وغير ذلك من األمثلة الخطيرة التي سنشهدها تباعا ً والتي قد تأخذ البلد إلى
انفجار غير محسوب النتائج والعواقب بما هو أخطر بكثير مما واجهناه حتى
اآلن .علما ً انّ هذه المؤسسات ليست ملكا ً لحزب الله وليست مصنّفة على
الالئحة السوداء .وال يجوز من الناحية القانونية الصرفة التعاطي مع هذه
المؤسسات كأنها خاضعة للنظام األميركي ألنّ هذا القانون لديه صياغات
أحيانا ً ملتبسة وأحيانا ً مرنة.
آليات المواجهة عند حزب الله هي آليات متدحرجة لها عالقة بمحاولة
التفاهم كما جرى حالياً ،وتنظيم التعاطي وترتيبه ،ورسم خطوط فاصلة
بين الممكن والمستحيل ،وتحديد دور الدولة والحكومة في هذا الموضوع.
كان بيان كتلة الوفاء للمقاومة جرس إن��ذار لمن يعنيه األم��ر مباشرة ومن
يعنيهم بصورة غير مباشرة ،خاصة أنّ األمن المالي واالجتماعي لجمهور
المقاومة ال يق ّل أهمية عن سالح اإلش��ارة ،وال عن العدوان اإلسرائيلي في
 ،2006والخطر الذي يمثله التكفيريون وشبكاتهم األمنية.
يدرك حزب الله كذلك المصارف اللبنانية أنّ قانون العقوبات األميركي
هو قانون جائر .والموقف حياله يجب أن يكون احتواء وتخفيف أضرار.
يعلم أنه من غير الممكن إلغاؤه .لكن في الوقت نفسه لن يسمح هذا الحزب
بإفقار جمهور المقاومة أو األبرياء الذين ينتمون إلى هذه البيئة والذين ال
بأي شكل من األشكال.
إدانة بحقهم ّ

اللجان الم�شتركة تتفق على ح�صر النقا�ش
باقتراح قانون االنتخاب المختلط في الجل�سة المقبلة
عقدت لجان المال والموازنة ،اإلدارة والعدل،
ال��دف��اع الوطني والداخلية والبلديات ،الشؤون
الخارجية والمغتربين ،اإلعالم واالتصاالت جلسة
مشتركة ،قبل ظهر أمس ،برئاسة نائب رئيس مجلس
النواب فريد مكاري.
وتحدث مكاري إثر الجلسة ،فأعلن أنّ الجلسة
اختتمت «بتأكيد ما وصلت إليه مناقشات الجلسة
السابقة على أن يبدأ البحث بالمشروع المقدّم من
الحكومة على أن يُحصر النقاش ف��ي موضوعي
ال��دوائ��ر ،من جهة ،والنظام االنتخابي ،من جهة
ثانية».
وأض��اف« :هناك وجهتا نظر في مجلس النواب:
فريق مؤيد للنظام النسبي الدائرة الواحدة ومشروع
الحكومة بتقسيم الدوائر  13أو  15دائ��رة وهناك
قسم من النواب يريد إجراء االنتخابات النيابية على
أس��اس القانون األكثري ،وه��ذا ليس معناه قانون
الستين».
وأك��د النائب سامي الجميل ،ب���دوره« ،ض��رورة
تفعيل العمل باللجان ال��ت��ي للبحث ف��ي قانون
االنتخابات ومن أجل ذلك طرحنا في الجلسة تكثيف
الجلسات على أن تعقد جلستان في األسبوع وليس
جلسة واحدة .ووافق دولة الرئيس مكاري على هذا
االق��ت��راح .وعلى ه��ذا األس��اس ابتداء من حزيران،
ستعقد جلستان في األسبوع وليس جلسة واحدة.
وإذا لم نغير قانون الستين عكس ما نسمعه وعكس
ك� ّل اإلي��ج��ادات التي نراها إنّ على طاولة الحوار
أو خارجها ،فالك ّل يسلم بأننا سنعود إلى قانون
الستين .أعود وأذ ّكر بأنّ قانون الستين هو مجزرة
في ّ
حق التمثيل الصحيح».
وقال وزير الخارجية جبران باسيل ،من جهته:
«أري���د فقط أن أحصر ك�لام��ي ،ك��وزي��ر للخارجية،
بموضوع نوقش في الجلسة هو موضوع إش��راك
المنتشرين في العملية االنتخابية .وف��ي مشروع
الحكومة هناك اقترحنا أن يكون هناك تمثيل مباشر
لنواب في االنتشار وعددهم  6يتوزعون على القارات
الست ،وه��ذه حقيقة إذا كانت هناك نية أن نعطي
حقوق للمنتشر اللبناني ونشركه في الحياة العامة».
ورأى النائب أحمد فتفت «أنّ تقدما ً كبيرا ً حصل
في النقاش ألنه حتى اآلن كان هناك طرفان حاوال
العمل توجه في اتجاه التسوية القتراح الرئيس

جلسة اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس
بري لمختلط واالقتراح المشترك «القوات اللبنانية»،
«المستقبل» والمسيحيين المستقلين والتقدمي
االشتراكي للمختلط .وبالتالي بعد جهد كبير في
اللجان المشتركة ت ّم التوافق اليوم (أمس) على أن
ينحصر النقاش في االقتراحين».
وقال النائب علي فياض« :من المؤسف أن نستمع
إلى هذا الهجوم على هذا النظام االنتخابي النسبي
وتصويره وكأنه كارثة تصيب ال��واق��ع التمثيلي
السياسي في لبنان .بصراحة النسبية ليست اقتراحا ً
لبنانيا أو فئويا ً أو حزبياً .النسبية اخترعت ووضعت
في العالم من أجل المجتمعات التعدّدية المشابهة
تماما ً للمجتمع اللبناني ،والذي يرفض النسبية إنما
يريد أن يستمر في سياسة االستئثار على المستوى
التمثيلي في ما يتعلق بطائفته أو مذهبيته أو مناطقه.
والذي يدعو إلى النسبية إنما يريد أن يوسع دائرة
التعدُّدية ومساحتها على المستوى التمثيلي في
المجلس النيابي .يريد أن يعكس المجلس النيابي
على نحو كامل التركيبة االجتماعية والسياسية في
لبنان».
وسأل النائب قاسم هاشم« :ماذا نريد من قانون

االنتخابات؟ هل التعبير الحقيقي عن إرادة الناس
وه��ل ال��وص��ول إل��ى قانون عصري يتطور»؟ ورأى
«أنّ النظام النسبي هو األقرب إلى العدالة ويعبر عن
صحة التمثيل .وهذا طرح أكثرية اللبنانيين وطموحنا
على المستوى السياسي».
واعتبر النائب جورج عدوان «أنّ العودة إلى قانون
الستين معناها إبقاء األزمة اللبنانية في مكانها ألنّ
هذا القانون سيعيد انتاج المجلس نفسه وبالتالي
لن نستطيع أن يكون لدينا نظام ديمقراطي صحيحا ً
اكثري وداخلي سنرجع إلى حكومة ما يسمى وما
يطبق عليها حكومة اتحاد وطني وليس فيها من
االتحاد إال اسمها».
وق��ال النائب ابراهيم كنعان« :ه��ن��اك مبدأ في
السياسة ومبدأ دستوري وميثاقي تكرس اليوم أنّ
العودة إلى الشعب هي أساس الديمقراطية .العودة
إلى الشعب بمعنى االنتخابات العامة التي نريدها
وف��ق أفضل ق��ان��ون .فمن يريدها وف��ق قانون يوفر
التمثيل العادل .من أجل ذلك ،نحن نطالب منذ البداية
باحترام الدستور والميثاق عندما نريد أن نضع قانون
االنتخاب».

دعا �إلى اعتماد الن�سبية والدائرة الواحدة

لحود :القوانين المختلطة �أو ال�ستين
تك ّر�س الت�شرذم والتفرقة الوطنية
أث��ار الرئيس العماد إميل لحود مع زواره «مواضيع الساعة
والساحة اللبنانية واإلقليمية» ،وت��وق��ف ،بحسب بيان مكتبه
اإلعالمي« ،عند ما أثير باألمس في لجنة الحوار حول قانون االنتخاب
المنشود» ،م��ش��ددا ً على أنّ «أي ط��رح باعتماد القانون الراهن
المعروف بقانون الستين أو بما يسمى القوانين المختلطة إنما هو
بمثابة تكريس حالة التشرذم والتفرقة الوطنية ،فتبقى بذور الفتنة
تحت الرماد ،طالما أنّ الشعب اللبناني لم يجد سبيالً إلى وحدته
عبر وحدة ممثليه وخياراتهم االستراتيجية وثوابتهم الوطنية».
ولفت إل��ى «أنّ أي قانون انتخاب يجب أن يراعي قواعد العيش
المشترك والمساواة ،وال يكون ذلك ممكنا ً إال باعتماد لبنان دائرة
واحدة مع إقرار النظام االنتخابي النسبي ،فيكون لك ّل صوت قوته
ولك ّل نائب حيثيته الوطنية الجامعة ،وليس حيثية الزاروب والحي
والدسكرة .ان التركيز على هذا االمر الجوهري ينطلق من مصلحة
لبنان العليا ،ذلك أنّ من شأن هذا القانون أن يحول إلى األبد دون
نشوب أي نزاع أهلي بين أطياف الشعب اللبناني وأن يمنع أعداء
لبنان ،أي إسرائيل واإلرهاب التكفيري ،من أن يجدوا أرضا ً خصبة
ل��زرع الفتنة بيننا واالنقضاض علينا من مكامن ضعفنا .إنّ كل
مصلحة شخصية أو جهوية أو فئوية أو سلطوية تصب اليوم في
مصلحة أعداء لبنان بالمباشر ،وك ّل مهادنة أو مواربة أو تورية في
هذا الموضوع إنما هي جريمة في ّ
حق الناس وشعب لبنان وأجياله.
كفانا تخاذال ً عن رؤية الواقع والتصدي له بكل ما أوتينا من قوة».
وتابع لحود« :أم��ا في اإلقليم ،فيبدو أنّ الغرب عامة قد دخل في
غيبوبة االنتخابات الرئاسية األميركية المرتقبة في تشرين الثاني
من العام الحالي ،ومن بعدها الفرنسية بعد مدة وجيزة ،ما يفرض
العمل على عدم ربط الح ّل السوري باستعادة القيادة السورية
الشرعية السيطرة على إقليمها كامالً ،بإيقاع التأجيل والتجميد
بانتظار بلورة السياسية الرئاسية األميركية الجديدة ،التي لن تأتي
بأيّ حال بأيّ جديد مفيد لسورية ولخط المقاومة والممانعة في
المنطقة لمشاريع إسرائيل التوسعية ولإلرهاب التكفيري المشرذم
لألمة والمقوض لمناعتها».
وختم لحود« :يبقى أن نعي أخطار التوطين ،الذي حذرنا منه
منذ زمن ،وال يزال بعض المشككين المتواطئين يعتبرونه مجرد
فزاعة ،وقد أصبح اليوم خطرا ً مزدوجا ً على لبنان ،إذ افصح األمين
العام لألمم المتحدة عن مخطط توطين النازحين السوريين ،كأن ال
دولة لهم تستعيدهم وتقيهم أهوال النزوح ،في حين أصبح التوطين
الفلسطيني شبه واقع بفعل تعنت إسرائيل لجهة نبذ ّ
حق العودة.
إن من يرفض إعادة الجوالن المحتل ويهجر فلسطييني  1948من
أرضهم وديارهم لن يقبل حتما ً عودة فلسطينيي الشتات ،حتى إلى
أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة والممنوعة».

