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سياسة
قضية اليوم

مقبل وضع عقود تسليح روسي للجيش في «الجارور»
أهمل وزير الدفاع السابق سمير مقبل عقدين لشراء األسلحة من موسكو من دون سبب ،سوى خضوعه لإلمالءات
اإلسرائيلية .ومع أن لبنان يملك هامشًا أوسع للتعاون العسكري مع روسيا ،من االردن
األميركية التي تخدم المصالح ّ
ّ
ّ
ومصر ،بفعل وجودها في سوريا .إل أن ثمة في بالد األرز من يريد أن يحول الجيش إلى جزء من «الناتو»
فراس الشوفي
ّ
مـ ــا أن حـ ــطـ ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة
ّ
الجوية
الروسية في قاعدة حميميم
ّ
السورية ،في أيلول  ،2015حتى اختل
املـ ـ ـي ـ ــزان ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ــى ال ـس ــواح ــل
ّ
املتوسط،
الشرقية والجنوبية للبحر
ً
والتي بقيت طويال حكرًا على القوات
ّ
والجوية لتحالف «الناتو»
البحرية
ّ
وتــوابـعــه فــي املنطقة .وال شــك فــي أن
موسكو تخوض كباشًا مع «الناتو»
ّ
وال ــوالي ــات املــت ـحــدة ل ـفــرض نـفــوذهــا
الـجــديــد ،انـطــاقــا مــن وج ــود «الـقــوات
الـجـوـ ـ ـ ـ فـضــائـيــة» الــروس ـيــة وقطعها
الـ ـبـ ـح ــري ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا وامل ـ ـتـ ـ ّ
ـوسـ ــط،
وام ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـ ّـصـ ـ ــراع إلـ ـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا
ّ
ال ـش ــرق ـي ــة وإف ــري ـق ـي ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة .إل
ّ
أن ـهــا تـمــكـنــت ،مـنــذ الـلـحـظــات األول ــى
النطالق عملها العسكري في سوريا،
م ــن نـســج ع ــاق ــات عـسـكــريــة مـتـقـ ّـدمــة

ّ
قهوجي عقدين
ع
وق
لشراء ّ
السالح من موسكو
في أيار 2015
ّ
مــع الـجـيــش امل ـصــري ،الــشــريــك األب ــرز
ّ
املتحدة في القارة السمراء،
للواليات
وصـلــت حـ ّـد الـحــديــث عــن نية روسيا
تـ ــزويـ ــده طـ ــائـ ــرات ح ــديـ ـث ــة ،وإج ـ ـ ــراء
ّ
وجوية مشتركة في
مناورات بحرية
ّ
املتوسط ،للعام الثاني على التوالي،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب».
ّ
كذلك تمكنت من نسج عالقة تنسيق
ّ
متقدمة مع الجيش األردني ،أحد ّ أبرز
التي تتبع النسق
الجيوش العربية ّ
الـغــربــي ،وثــانــي مـتـلــقــي للمساعدات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
ّ
ال ـعــربــي ،والـ ــذي تـشــكــل ب ــاده قــاعــدة
ّ
متقدمة للطائرات الغربية.
ّ
ل ـكــن م ــا ي ـســري عـلــى األردن ومـصــر،
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أنـ ـ ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ـسـ ـ ــري حـ ـ ـت ـ ــى اآلن
ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ،م ــع أن ـ ــه األكـ ـث ــر حــاجــة

ل ـل ـت ـع ــاون م ــع روسـ ـي ــا ب ـف ـعــل دورهـ ــا
فــي مكافحة اإلره ــاب على مقربة من
ح ـ ــدوده .ف ــال ــدور الـعـسـكــري الــروســي
ّ
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة حـ ـم ــص ،عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل،
يـخــدم لبنان بـقــدر مــا يـخــدم ســوريــا،
ف ــي وق ــت ت ـق ــوم ف ـيــه دول أع ـض ــاء أو
شــريـكــة لــ«الـنــاتــو» بــدعــم اإلرهــابـيــن
وتزويدهم بالسالح والعتاد .وال ّ
شك
أيـضــا أن قاعدتي طــرطــوس البحرية
ّ
الجوية ،أقرب إلى لبنان من
وحميميم
قاعدة الناتو في «إنجرليك» التركية.
قد يكون مفهومًا أن تحرص واشنطن
عـلــى عــاقــة ف ــوق ال ـع ــادة مــع الجيش
ّ
اللبناني ،في ظــل وجــود ســاح حزب
الله وقــدرة املقاومة العسكرية بشريًا
ومـ ـ ّ
ـاديـ ــا .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تـحــرص
ع ـل ــى دعـ ـ ــوة ل ـب ـن ــان إل ـ ــى اج ـت ـمــاعــات
«التحالف الــدولــي» بقيادة واشنطن
ب ـحـ ّـجــة ضـ ــرب تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» فــي
سوريا والـعــراق ،مع أنــه ليس عضوًا
فــي ه ــذا الـتـحــالــف ،وي ـش ــارك الجيش
في مناورات «األسد املتأهب» ألميركا
وحلفائها ،ويحصل على مساعدات
عـسـكــريــة أمـيــركـ ّيــة لـقـتــال الـجـمــاعــات
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة ،ل ـك ــن ـه ــا ح ـت ـمــا ال يـمـكــن
ً
ّ
أن ت ـشــكــل ع ــام ــا ردعـ ـي ــا أو تـســاهــم
ف ــي مــواج ـهــة األطـ ـم ــاع اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
وال ـ ـ ـخـ ـ ــروقـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة
واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـس ـيــادة
اللبنانية.
لكن من غير املفهوم أن ينصاع جزء
مــن اللبنانيني لـعــدم تـنــويــع مـصــادر
ّ
السالح بضغط من واشنطن ،وإبقاء
ّ
العسكري والتقني
التعاون
اتفاقيات
ّ
مع الجانب الروسي املوقعة عام 2010
حبرًا على ورق ،أو التأخر في تنفيذ
عـقــود ش ــراء الـ ّـســاح الـتــي يحتاجها
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي ح ــرب ــه ضـ ـ ـ ّـد اإلره ـ ـ ـ ــاب،
وف ـ ــي م ــواجـ ـه ــةٍ م ـح ـت ـم ـلــة م ــع ال ـع ــدو
اإلسرائيلي ،من دون حجج مقنعة.
قبيل الحديث عن هبة املليار دوالر
الـ ـت ــي م ـن ـح ـت ـهــا الـ ــريـ ــاض ل ـلــرئ ـيــس
س ـعــد ال ـح ــري ــري ف ــي آب  ،2014كــان
الجيش قــد وضــع الئـحــة باألسلحة

وزير المال أكد لوزير ّ
الدفاع السابق أن ال مانع ماديا أو تقنيا من تنفيذ العقود (مروان طحطح)

الروسية التي يحتاجها في معاركه
مــع اإلره ــاب .وبلغت تـقــديــرات سعر
ّ
السالح املطلوب حوالي  150مليون
أميركي من السالح الروسي ،من أصل

م ـل ـيــار و 600م ـل ـيــون دوالر للخطة
الخمسية لتسليح الجيش .ومن بني
األسلحة الروسية ،أحدث نسخة من
صواريخ «كورنيت» املضادة للدروع

والخارقة للتحصينات ،والتي تفيد
ف ــي ق ـتــال الـتـكـفـيــريــن وف ــي ص ـ ّـد أي
هـجــوم ب ـ ّـري إســرائـيـلــي ،إضــافــة الــى
مـ ّ
ـدرع ــات ومــدافــع وذخــائــر وقــذائــف

المشهد السياسي

االشتراكي :النسبية الكاملة تهدد وجود الطائفة!
مــع أخــذ الحكومة الـجــديــدة الـصــورة
ال ـتــذكــاريــة ال ـي ــوم ،وع ـقــدهــا الجلسة
األولــى لتشكيل لجنة صياغة البيان
الـ ـ ـ ـ ــوزاري ،ت ـك ــون م ــرح ـل ــة الـتـحـضـيــر
لــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ق ــد انـطـلـقــت
ب ــا ّل ـف ـع ــل .ومـ ــع ت ـب ــاع ــد املـ ــواقـ ــف ،ب ــدأ
الـ ــن ـ ـقـ ــاش يـ ــأخـ ــذ ط ــابـ ـع ــا جـ ـ ّ
ـديـ ــا بــن
مختلف الـقــوى السياسية للوصول
إلى قانون جديد ،ال ّ
سيما أن مواقف
غالبية األطراف باتت واضحة.
فمع إعالن الرئيس نبيه ّبري واألمني
العام لحزب الله ّ
السيد حسن نصرالله،
ّ
واإلشارات التي أكدها التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر ،حـ ــول ال ــرغ ـب ــة ب ـق ــان ــون جــديــد
ع ـلــى أسـ ــاس الـنـسـبـيــة ال ـكــام ـلــة ،بــرز
أم ــس م ــوق ــف ل ـت ـيــار املـسـت ـق ـبــل ،عقب
اجـتـمــاع كتلته الـنـيــابـيــة ،استحضر
فـ ـي ــه كـ ــامـ ــا م ـ ــن ق ـ ــام ـ ــوس قـ ـ ــوى 14
آذار املـنـتـهـيــة صــاحـيـتــه ،عــن «وهــج
ال ـس ــاح غـيــر ال ـشــرعــي» الـ ــذي يـحــول

دون اعتماد النسبية الكاملة ،مؤكدًا
الـتـمـســك «بـصـيـغــة ال ـقــانــون املختلط
بـ ــن ال ـن ـظ ــام ــن األكـ ـ ـث ـ ــري وال ـن ـس ـبــي
وال ــذي تشاركنا بتقديمه مــع القوات
اللبنانية واللقاء الديمقراطي».
مصادر مشاركة في في جلسة الحوار
ّ
في عني التينة أمس ،أكدت لـ«األخبار»
أنه «جرى البحث في موضوع قانون
االن ـت ـخ ــاب وم ــواض ـي ــع أخ ـ ــرى ،ولـكــن
لــم يـكــن ه ــدف الـجـلـســة ال ــوص ــول إ ّلــى
تفاهم حول القانون أو صيغته ،إنما
ج ـ ــرى ع ـ ــرض ل ـل ـم ــواق ــف واس ـت ـط ــاع
جلسات
لآلراء ،على أن يصار إلى عقد
ّ
أخـ ــرى» .وقــالــت امل ـصــادر إن «ممثلي
ّ
تيار املستقبل أكدوا أنهم ال يرون في
النسبية الكاملة أمرًا واردًا اآلن ،فيما
ّ
أكد حزب الله وحركة أمل أن من الغير
ال ـ ــوارد ال ــذه ــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات على
أساس قانون ّ
الستني».
وإل ــى املـسـتـقـبــل ،ي ـبــدو ال ـنــائــب ولـيــد

أشــد املعترضني على طــرح النسبية
مــن دون أن يـخـفــي تفضيله لـقــانــون
الـ ّـسـتــن .وهــو غـ ّـرد صباح أمــس على
م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» م ـع ـ ّـب ـرًا ع ــن غـضـبــه
ب ــالـ ـق ــول« :وكـ ـ ـ ــأن ال ـ ـنـ ــواب ال ـحــال ـيــن
ال ي ـم ـث ـلــون أح ـ ـ ـدًا ،إن ـن ــا لـسـنــا بلقمة
سائغة لتباع أو تشترى على مذبح
ً
ال ـت ـس ــوي ــات .ك ـفــى ت ـن ـظ ـي ـرًا وتـطـبـيــا
ّ
حــول نسبية ملزمة آتية والزم ــة وإل
ب ـط ــل ال ـت ـم ـث ـي ــل ،ل ـس ـن ــا ب ـق ـط ـيــع غـنــم
ّ
ليسلم مصيره وسط هذه الغابة من
الــذئــاب ،مـيــزة لبنان اح ـتــرام وتأكيد
ّ
التنوع فوق كل اعتبار».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر نـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــي اشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن ـ ــه «ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة مــع
ُوف ــد تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ـ ــاح الـتــي
خـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــت ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون
اإلنتخابات ،لم يبد وكأن هناك طرحا
مــوحــدا للتيار الــوطـنــي ال ـحــر .فطرح
ق ــان ــون إص ــاح ــي لــإنـتـخــابــات يجب

أن يـ ـك ــون م ــن ق ـب ــل ق ـ ــوى إص ــاح ـي ــة.
فــأيــن هــي؟ وهــل اإلص ــاح يـكــون فقط
ب ــاع ـت ـم ــاد ال ـن ـس ـب ـيــة أم ب ـت ـعــديــل ســن
اإلق ـتــراع ووضــع كــوتــا نسائية؟ طرح
النسبية ال يـتــم بـهــدف إصــاحــي ،بل
م ــن أج ـ ــل ت ــأم ــن م ـص ــال ــح س ـيــاس ـيــة.
وع ـم ـل ـي ــا امل ـت ـم ـس ــك ال ــوحـ ـي ــد بـ ــه هــو
حــزب الله» .وأضــاف أنــه «حــن يجري
الحديث عن تأمني صحة التمثيل ،أال
يشمل ذلك الــدروز أيضًا؟ حني يخسر
الحريري مقعدًا في طرابلس ُيمكن أن
يعوضه في البقاع أو صيدا أو بيروت.
كذلك األمر بالنسبة لحزب الله وحركة
أمل .فيما التأثير الحقيقي لألصوات
ال ـ ــدرزي ـ ــة ه ـ ــو ف ـ ــي دائـ ـ ــر ُتـ ـ ــي الـ ـش ــوف
وعــال ـيــه .نـحــن نــريــد أن ن ـحــافــظ على
التمثيل فيهما وإال ُيصبح وجود هذه
املـجـمــوعــة الـطــائـفـيــة ُم ـه ــددًا .الـخــوف
ل ـي ــس م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات أو األح ـ ــزاب
األخـ ـ ــرى ول ـك ــن م ــن ال ـت ـحــال ـفــات الـتــي

ستركب .وللتوضيح الخوف ليس من
املسيحيني ،فنحن كنا أول من حافظ
ع ـلــى ص ـحــة ال ـت ـم ـث ـيــل ح ــن تـحــالـفـنــا
مــع دوري شـمـعــون وج ــورج ع ــدوان».
ّ
وفيما أكد املصدر أن «الثابت الوحيد
هو التحالف مع تيار املستقبل» ،جزم
ب ــأن «ال ـقــانــون األم ـثــل بالنسبة إلينا
ه ــو ق ــان ــون ال ـس ـتــن ول ـي ــس املـخـتـلــط
حتى» ،مضيفًا أن «األحــزاب ،وخاصة
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــرُ ،ي ـف ـض ـلــون أن
تجري اإلنتخابات وفــق الستني على
ً
أن تؤجل» ،سائال «هل يقبل حزب الله
بإجرائها وفق القانون الحالي في ظل
التحالفات املستجدة للتيار؟».
الــى ذل ــك ،وصــف الرئيس ب ــري ،أمــس،
تشكيل الحكومة بأنه «خطوة مهمة،
لكن الخطوة األساسية واألهــم للبلد
ول ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ول ـن ــا جميعًا
ه ــي ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب» ،مــوضـحــا أن
اجتماعات عدة ستعقد بدءًا من اليوم

