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سياسة

ّ
ٌ
غزو بال تمنع
عامر محسن
يـ ـك ــاد االعـ ـ ـ ــام ي ـغ ـفــل أح ـ ــد أه ــم
األس ـبــاب الـتــي قـصــرت ضــربــات
اميركا في سوريا على الواليات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة و»ح ـل ـف ــائ ـه ــا» الـ ـع ــرب،
مــن دون غـطـ ٍـاء مــن الـ ـ «نــاتــو» ّ أو
م ـشــاركــة أوروبـ ـي ــة ،وه ــو يتعلق
بــالــوضــع الـقــانــونــي لـلـحــربّ .من
الدولي ،ال يتمتع
منظور القانون ً
هــذا الـغــزو بشرعية مــن ّأي نــوع:
ال قـ ــرار م ــن مـجـلــس األم ـ ــن ،وال
وض ـع ـيــة دفـ ــاع ع ــن ال ـن ـفــس ،وال
طلب من الحكومة السورية .من
الناحية القانونية البحت ،ما من
فــرق كبير بني القوات االميركية
– وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة  -ال ـ ـتـ ــي ت ـه ــاج ــم
بــادنــا وب ــن الــوجــود العسكري
لـ ـ ّ«داعـ ـ ــش» ،ب ــل ّإن ه ــذه الحملة
ت ـمــثــل غ ـ ــزوًا بـمـعـنــى أع ـم ــق من
ح ــرب الـخـلـيــج  1991أو غ ــزو ال ـ
ٌ
حاالت كانت
«ناتو» لليبيا ،فتلك
امـيــركــا تـتــاعــب فيها بالقانون
الــدولــي ومؤسساته حتى ّ
تمرر
غــايــاتـهــا؛ ّأم ــا ال ـي ــوم ،فـهــي حــربٌ
ّ
ت ـشــنـهــا ام ـي ــرك ــا بــاسـتـنـســابـهــا
ـوع مــن الـحــدود
الـكــامــل ،بــا أي ن ـ ٍ
والـضــوابــط ،ومــن دون بــذل أدنــى
جهد لشرعنتها بالقانون (وهذا
ٍ
مقصود ،وله مغزى).
مــن هـنــا يـتـبـ ّـدى الـخـلــل فــي كــام
السوريني عن «تحالف
املسؤولني
ّ
دولــي» .ال أحد يتوقع من الجيش
ال ـس ــوري أن ي ــواج ــه ام ـيــركــا في
ال ـج ـ ّـو ،وق ــد ي ـعــزو الـبـعــض غياب
االحـتـجــاج الــى خــوف الـنـظــام من
أن ي ـفـ ّـســر ك ــاع ــان ح ـ ــرب .غير
ّأن ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ذه ـبــت
خ ـط ــوة أب ـع ــد ح ــن أع ـل ـن ــت ،عـبــر
أحــد ّوزرائ ـهــاّ ،أن الحملة «تسير
فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح» ،ألنـهــا لم
ت ـس ـت ـهــدف امل ــدن ـي ــن وال م ــواق ــع
الجيش ال ـســوري .ليس مــن غير
الـعـقــانــي لـلـنـظــام ،مــن مـنـظــوره،
أن ي ـك ــون راض ـي ــا ع ــن ال ـضــربــة،
فـهــو بـحـســب تـعـبـيــر الـصـحــافــي
روبـ ـ ــرت ف ـي ـســك ق ــد أصـ ـب ــح فــي
وض ـع ـي ـ ٍة ت ـح ـت ــاج ف ـي ـهــا ام ـيــركــا
وروسـيــا والصني واي ــران وحزب
الـ ـل ــه ،وح ـت ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج ،ال ــى
ب ـق ــائ ــه واس ـ ـت ـ ـمـ ــراره .بــاملـنــاسـبــة
هنا ،ال أحد في واشنطن ّ
يصدق
خ ــراف ــة «امل ـع ــارض ــة امل ـع ـتــدلــة» ّ أو
ّ
ّ
ان ـهــا ستستبدل الــن ـظــام ،وحــتــى
املسؤولون السعوديون ال يمكن
ّ
أن ي ـت ــوه ـم ــوا أنـ ـه ــم س ـيــدخ ـلــون
دم ـ ـشـ ــق عـ ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
أض ـع ــف األط ـ ـ ــراف ع ـلــى امل ـســرح
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا شـ ــرذمـ ــة:
اميركا تعرف ّ
بحث
جيدًا أن ّأي ٍ
فــي مستقبل ســوريــا ي ـبــدأ عبر
ّ
الحديث الى النظام.
م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ال غ ــراب ــة في
أن يـفـتــرض الـنـظــام ال ـس ــوري أن
م ــا ي ـجــري يـمـكــن أن ي ـصـ ّـب في
م ـص ـل ـح ـتــه فـ ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف؛
غير ّأن املصلحة اآلنية للنظام ال
تتطابق دومًا مع مصالح املنطقة
على املدى البعيد ،وهي لم تتطابق
لسنوات طويلة .األساسيات هي
ٍ
ّأن وجـ ــودًا عـسـكــريــا امـيــركـيــا ال
ي ـحـ ّـده رادع أخ ـطــر مــن «داع ــش»
بكثير ،وأن ّ
يتحول قصف بالدنا
الــى ريــاض ـ ٍة لــأمــراء السعوديني
هو ٌ
أمر ال يطاق ٌ– وعلى ّاية حال،
بعد
ك ـمــا قـ ــال جـ ـن ــرال ام ـي ــرك ــي ّ
غـ ــارات ال ـث ــاث ــاء :ه ــذه لـيـســت ال
البداية.

تقرير

روسيا للبنانيين:
خذوا «الكورنيت» الجديد
ال تزال روسيا تبدي
استعدادها لتزويد
لبنان بما يحتاج إليه من
األسلحة والذخائر :طائرات
هجومية ومدافع
ودبابات وصواريخ ،مجانًا
أو لقاء أثمان غير باهظة.
وآخر العروض ،صواريخ
«كورنيت» جديدة ،بنسختها
أذلت
المطورة عن تلك التي ّ
ّ
دبابات الجيش اإلسرائيلي
.عام 2006
ال ت ـ ـ ـ ــزال هـ ـب ــة األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ــروسـ ـي ــة
ل ـل ـج ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي مـ ـت ــوقـ ـف ــة ع ـلــى
صـ ـ ــدور ق ــان ــون ع ــن م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ي ـض ــع ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
والـتـقـنــي املــوق ـعــة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،منذ
شـبــاط  ،2010فــي حـ ّـيــز التنفيذ .وفي
وقـ ــت ت ـكـ ّـبــل ال ـت ـج ــاذب ــات الـسـيــاسـيــة
الهبةّ ،
ردت موسكوعلى طلب الجيش
ـدد مــن الــدبــابــات وصــواريــخ
ش ــراء ع ـ ٍ
الـكــورنـيــت ،بــاسـتـعــدادهــا لتقديم 55
دب ــاب ــة «ت ــي  »72م ـجــانــا ،إض ــاف ــة إلــى
 28دبــابــة أخ ــرى يــدفــع لبنان ثمنها،
وبـ ـي ــع ال ـج ـي ــش ص ـ ــواري ـ ــخ ك ــورن ـي ــت
حديثة (مــداهــا  10كـلــم) .كــذلــك كــررت
روسيا استعدادها لتقديم مروحيات
هجومية ،وعـشــرات املــدافــع امليدانية،
ً
وأك ـثــر مــن  30أل ــف قــذيـفــة ،فـضــا عن
عرض للجيش لشراء راجمات
تقديم
ٍ
«سميرتش» (مداها مئة كلم).
وال ي ـح ـتــاج صـ ــدور ال ـق ــان ــون إال إلــى
إضــافــة ع ـبــارة مــن أرب ــع كـلـمــات على
ال ـب ـن ــد األول مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،وهـ ــي:

«تـقــديــم مـســاعــدة عسكرية وتقنية»،
عـلـمــا ب ــأن ت ـيــار املستقبل وفــريــق 14
آذار عمال على املماطلة فــي تصديق
ً
مجلس النواب على االتفاقية ،امتثاال
لرغبة السفير األميركي ديفيد هايل.
غير أن مصادر مواكبة قالت إن «من
امل ـق ــرر أن يـنــاقــش ه ــذا األم ــر ف ــي أول
ج ـل ـس ــة ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ال ـش ـهــر
املـ ـقـ ـب ــل ،ويـ ـ ـص ـ ـ ّـوت ع ـل ــى ال ـه ـب ــة بـعــد
إضافة الكلمات األربع».
وي ـص ــل إل ــى مــوس ـكــو االث ـن ــن املـقـبــل
وفــد عسكري برئاسة رئيس األركــان
الـلــواء وليد سلمان ،يرافقه الضباط
زي ــاد ب ــرك ــات وزيـ ــاد زيـ ــادة وأن ـط ــوان
أن ـطــون ،وأح ــد أرك ــان التجهيز وأحــد
ض ـب ــاط الـ ـق ــوة ال ـج ــوي ــة وض ــاب ــط من
اللواء اللوجيستي .وعلمت «األخبار»
أن مستشار الرئيس سعد الحريري
ل ـل ـش ــؤون ال ــروسـ ـي ــة جـ ـ ــورج شـعـبــان
سيرافق الــوفــد الــذي سيلتقي رئيس
األرك ـ ـ ــان ال ــروس ــي ورئـ ـي ــس مــؤسـســة
التعاون العسكري التقني الفدرالية،
ويـ ـ ـ ـ ـ ــزور ش ـ ــرك ـ ــة «روس أوبـ ـ ـ ـ ـ ــورون
ً
أكسبورت» لتصدير األسلحة ،فضال
عن زيارة مصنعني لألسلحة.
ونـ ـقـ ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة عــن
املـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي فــي
مــوسـكــو العميد حـســن خليفة قوله
لـشـخـصـيــات روسـ ـي ــة إن «هـ ـن ــاك من
ال ي ــري ــد داخ ـ ــل امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـس ـل ـيــح ال ـج ـي ــش ب ـســاح
روسي».
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق زار موسكو ،األسبوع املاضي،
للبحث في التعاون العسكري ،والتقى
خــالـهــا م ـســؤولــن رفـيـعــي املـسـتــوى
مــن االس ـت ـخ ـبــارات الــروس ـيــة ،ونــائــب
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وشـ ـ ــارك املـ ـشـ ـن ــوق ف ــي عـ ـش ــاء أق ــام ــه
السفير شوقي بو نصار على شرفه،
ُ
ودعــي اليه السفراء العرب باستثناء

ﻓﻜﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ

السفير ال ـس ــوري .كــذلــك استثني من
ال ـع ـش ــاء ،ألس ـب ــاب م ـج ـهــولــة ،املـلـحــق
العسكري اللبناني ،علمًا بــأن مدير
مكتب وزي ــر الــداخـلـيــة شئيم عراجي
ك ــان ق ــد ط ـلــب م ــن الـسـفـيــر الـلـبـنــانــي
ت ــزوي ــده مـسـبـقــا بــائ ـحــة امل ــدع ــوي ــن.
وفــي سـيــاق ال ــزي ــارات الــرسـمـيــة ،عقد
امل ـش ـن ــوق لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي
فــادي ـم ـيــر كــولــوكــولـتـسـيــف ،حـضــره
ب ــو ن ـص ــار وال ـض ـب ــاط ف ـ ــارس ف ــارس
(األمـ ــن الــداخ ـلــي) وال ـي ــاس البيسري
(االمــن العام) ،والياس خــوري (وزارة
الــداخـلـيــة) .كــذلــك الـتـقــى األم ــن الـعــام
ملـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ال ـ ــروس ـ ــي
نيكوالي باتروشيف ،ورئيس أجهزة
االستخبارات ألكسندر بورتنيكوف.
وعقد وفد من فرع املعلومات ،برئاسة
ال ـع ـم ـيــد عـ ـم ــاد ع ـث ـم ــان ،ل ـ ـقـ ــاءات مــع

الهبة الروسية
ّ
متوقفة ّعلى أربع
كلمات يصوت عليها
مجلس النواب!

األمـ ــن ال ـع ــام ملـجـلــس االمـ ــن الـقــومــي
ومدير االستخبارات بحضور ضباط
روس مسؤولني عن مكافحة اإلرهاب.
واجـتـمــع ضـبــاط مــرافـقــون للوزيرمع
مـمـثـلــن ل ـشــركــة «روس أوبـ ـ ـ ــورون»،
ووكالة التعاون العسكري والتقني.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن شـعـبــان طالب
ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي وب ــون ـص ــار بـعــدم
إفـ ـس ــاح املـ ـج ــال ل ـل ـب ـنــانــي م ـح ـمــد ن.
(وهو سمسار لدى «روس أوبورون»)
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور أي م ـ ـ ــن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات!
وذك ــرت مـصــادر متابعة لــ«األخـبــار»
أن «شـ ـعـ ـب ــان ي ــذه ــب إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـف ــارة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي م ــوس ـك ــو ويـ ـ ّـدعـ ــي أن
الــروس كلفوه بتمثيلهم ،ويعود إلى

مــوسـكــو ويــوهــم ال ــروس بــأنــه مكلف
مــن قبل الحكومة اللبنانية» .وسئل
شعبان عشية زي ــارة املـشـنــوق ،خالل
أول اجتماع للوفد املمهد للزيارة مع
شــركــة «روس أوب ـ ــورون» عــن امللحق
ال ـع ـس ـك ــري ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ف ــأج ــاب بــأنــه
«م ـش ـغ ــول» .وف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ،ك ـ ّـرر
الروس السؤال عن امللحق العسكري،
نظرًا الى معرفته بكيفية التعاطي مع
املـلــف ،ويملك معلومات حــول ملفات
ت ـس ـل ـيــح س ــاب ـق ــة ،ف ـس ـم ـعــوا الـ ـج ــواب
نفسه.
مـ ـح ــور ال ـ ــزي ـ ــارة ك ـ ــان ش ـ ـ ــراء م ـع ــدات
وأس ـل ـحــة ت ـمـ ّـول ـهــا ال ـه ـبــة الـسـعــوديــة
ال ـتــي يــديــر ص ــرف أم ــوال ـه ــا الــرئـيــس
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تقرير

طرابلس تغلي :اغتياالت
أكثر من تطور
أمني شهدته طرابلس في
األيام القليلة الماضية،
جعل المخاوف تتزايد من
الخطة األمنية في
انتكاسة
ً
المدينة ،وصوال إلى احتمال
سقوطها ،وعودة دورة
العنف إليها
WWW.OTV.COM.LB

م ــؤش ــرات ع ــدة تــدعــو ال ــى الـقـلــق في
ط ــرابـ ـل ــس .ف ـم ـنــذ «غ ـ ـ ــزوة ع ــرس ــال»،
مطلع آب املــاضــي ،ت ـعـ ّـرض الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي امل ــديـ ـن ــة الع ـ ـتـ ــداءات
وإط ـ ـ ــاق نـ ـ ــار ،م ــا أدى ال ـ ــى س ـقــوط
ش ـه ــداء وج ــرح ــى ب ــن ع ـن ــاص ــره ،ما
يـشـيــر ال ــى أن املـجـمــوعــات املسلحة
ف ــي امل ــدي ـن ــة أع ـل ـنــت ح ــرب ــا مـفـتــوحــة
عـلــى الـجـيــش تـنــذر ب ـعــودة مسلسل
االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت والـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات .ف ـب ـعــد
اغ ـت ـي ــال ف ـ ــواز ب ـ ــزي ،ابـ ــن ب ـل ــدة بنت
جبيل املـقـيــم وعــائـلـتــه مـنــذ سـنــوات
في باب التبانة ،قتل كل من الجندي
محمد خالد حسني في مركز للجيش
في البداوي ،وأحد قادة محاور باب
التبانة فيصل األسود .وكان الفتًا أن
َ
األخيرين قتال بالطريقة نفسها ،إذ

