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سياسة

شكر
المقاومة

ــبق للمقترعين

تصوير
هيثم الموسوي

امل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـددة األصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف واألس ـ ـل ـ ـحـ ــة
ّ
املتنوعة.
املضادة للدروع والذخائر
وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن زي ـ ـ ــارة ال ـ ّـص ــراف
ّ
مـ ـسـ ـح ــت «ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــواد» ال ـ ـ ـ ــذي خ ــل ـف ــه
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـســابــق سـمـيــر مقبل
فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ل ـب ـن ــان وروس ـ ـيـ ــا،
والـ ـ ــذي تـ ــرك أثـ ـ ـرًا سـ ّـي ـئــا ح ـتــى على
مـسـتــوى ال ـب ــروت ــوك ــول ،بـعــد ّ
تغيبه
ع ــن ع ـش ــاء رس ـم ــي دعـ ــاه إل ـي ــه وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ــروس ــي سـيــرغــي شــويـغــو.
ومـ ــن ن ـتــائــج زيـ ـ ــارة ال ـ ـصـ ـ ّـراف ،ق ــرار
وزارة الدفاع الروسية تزويد لبنان
بهبة عسكرية تصل خــال أسابيع،
ّ
وتتضمن ماليني الذخائر والقذائف
واألعتدة العسكرية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ّ
ود ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس عـ ــون
وال ـ ـص ـ ـ ّـراف وع ــاق ــة ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه

للناخبني لالختيار يوم االقتراع بني
االقتراع في أماكن قيدهم أو في أماكن
سـكـنـهــم أو ف ــي األق ـ ــام امل ــرك ــزي ــة في
ب ـي ــروت» ،ف ــإن مــوقــف تـيــار املستقبل
ل ـيــس م ـف ـهــومــا ،س ــوى م ــن ب ــاب دعــم
موقف العونيني.
وهـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــراب س ـ ّـجـ ـل ــه رئ ـي ــس
املجلس النيابي نبيه ّ
بري أمس ،الذي
قــال ل ــ«األخ ـبــار» إن «مـبــدأ التسجيل
املـ ـسـ ـب ــق ه ــدف ــه ت ـن ـظ ـي ــم االنـ ـتـ ـخ ــاب،
وه ـ ــو ق ــد يـ ـك ــون س ـب ـبــا إض ــافـ ـي ــا فــي
حــال غيابه لخسارة تـيــار املستقبل.
وأن ــا ال أج ــد م ـبـ ّـررًا لــرفــض املستقبل
ل ــه سـ ــوى م ـس ــاي ــرة ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
الـ ـح ـ ّـر» .ل ـك ــن بـ ـ ّـري الـ ــذي ب ــات يشعر
ب ــأن «ه ـنــاك مــن يــريــد وض ــع عــراقـيــل
ّ
بـ ّـه ــدف ت ـط ـي ـيــر االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» ،أكـ ــد
ّ
أن ــه «ال أقـبــل إل بالتسجيل املسبق،
ّ
وه ــذا ليس مصلحة ألحــد مـعــن ،بل
طريقة لتنظيم االنتخابات .ولن أقبل
بإلغائه حتى لــو ط ــارت االنتخابات
ّ
برمتها».
وت ـشــرح م ـصــادر وزاريـ ــة شــاركــت في
ال ـج ـل ـســة أن عـ ــدم وجـ ـ ــود الـتـسـجـيــل
امل ـ ـس ـ ـبـ ــق ال يـ ـسـ ـم ــح بـ ـتـ ـح ــدي ــد عـ ــدد
الـنــاخـبــن فــي األق ــام املــركــزيــة أو في
أق ــام امل ـنــاطــق والـ ـق ــرى ،وبــال ـتــالــي ال
يسمح بـتـحــديــد ع ــدد رؤس ــاء األق ــام
وال ع ــدد ال ـلــوائــح املـطـبــوعــة مسبقًا،
ّ
وال ـت ــي ت ـكــلــف ال ــواح ــدة مـنـهــا دوالرًا
ُ
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا .وه ـ ـ ــذا أيـ ـض ــا ي ـج ـب ــر وزارة
الداخلية على إجراء ربط تقني بني 7
آالف مركز انتخابي ،أي  7آالف «جهاز
قراءة إلكتروني للناخبني» ،موصولة
بقواعد بيانات مركزية فــي املناطق،
تـ ـك ــون م ــوص ــول ــة ب ـ ــدوره ـ ــا ب ـق ــاع ــدة
بـيــانــات مــركــزيــة فــي وزارة الداخلية.
ّ
وهذه العملية ستكلف الدولة عشرات
ماليني الدوالرات ،من دون سبب.
ّأما بالنسبة إلى البطاقة البيومترية،
ّ
سيتم
فليس محسومًا بـعــد إن ك ــان
اع ـت ـمــاد بـطــاقــة مـمـغـنـطــة مخصصة
لالنتخابات فقط ،أم بطاقة بيومترية
تحمل معلومات كاملة عن املواطنني
وت ـس ـت ـع ـم ــل الحـ ـق ــا ك ـب ـط ــاق ــة ه ــوي ــة.
ّ
إل أن الـثــابــت هــو أن ع ــدد البطاقات
البيومترية املطلوب إنتاجها يصل
حـ ـ ـ ّـد  3م ــاي ــن و 800ألـ ـ ــف ب ـط ــاق ــة.
وت ـق ــول امل ـص ــادر إن وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ن ـ ـهـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ق ـ ـ ــال إن املـ ـطـ ـل ــوب
إلص ـ ـ ــدار هـ ــذا الـ ـع ــدد إنـ ـت ــاج ح ــوال ــى
مليون بطاقة شهريًا ،أي حوالى 40

ب ـ ّـري بــروسـيــا وزيـ ــارة «الـتـكـفـيــر عن
الخطايا» التي قام بها النائب وليد
جنبالط إلى موسكوّ ،
يتلمس الروس
أيضًا إيجابية يبديها الحريري.
ّ
إل أن ه ــذه املـ ـب ــادرة تـبـقــى نــاقـصــة،
مـ ـ ــع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــل إل ــى
ال ــروس عــن أن ن ـ ّـواب تـيــار املستقبل
ه ــم امل ـس ــؤول ــون ع ــن عــرقـلــة اتـفــاقـيــة
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري ب ــن ال ـب ـلــديــن،
وال ـت ــي ال تـ ــزال مـحـتـجــزة ف ــي أدراج
لجنة الدفاع النيابية منذ عام .2012
وتـقــول مـصــادر املجلس النيابي إن
«اتـفــاقـيــة ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري حاملا
تخرج من اللجان ،يضعها الرئيس
نبيه بـ ّـري على جــدول أعمال الهيئة
الـعــامــة ،وعـنــدهــا ال تناقش وتـحـ ّـول
فــورًا إلــى التصديق من قبل ّ
النواب،

3

حسن عليق

ألف ّ بطاقة يوميًا ،في ماكينة عمل ال
تتوقف  24ســاعــة فــي الـيــوم .على أن
تقديم الطلبات للبطاقات البيومترية
ي ـجــب أن ي ـب ــدأ ب ــداي ــة ت ـشــريــن األول
حـتــى نـهــايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،وه ــو ما
يـبــدو بالنسبة إل ــى أكـثــر مــن مصدر
ً
فــي اللجنة أم ـرًا مستحيال ،وخاصة
أن مئات آالف املواطنني اللبنانيني لم
يحصلوا بعد على بطاقات هوياتهم،
رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على
بدء عملية إصدارها.

الجيش إلى الحدود الشرقية

ً
ّ
تكريميًا
وفيما أقــام الجيش احتفاال
لـ ـلـ ـشـ ـه ــداء ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي الـ ـي ــرزة
وش ـ ّـيـ ـع ــت ج ـث ــام ــن الـ ـشـ ـه ــداء ب ـعــده
ف ــي مـنــاطـقـهــم ،عـقــد املـجـلــس األعـلــى
لـ ـل ــدف ــاع اج ـت ـم ــاع ــا م ـه ـ ّـم ــا فـ ــي قـصــر
ب ـع ـبــدا بــرئــاســة رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ُ ّ
م ـي ـشــال ع ـ ــون ،ك ــل ــف خ ــال ــه الـجـيــش
ب ــ«ات ـخــاذ الـتــدابـيــر الــازمــة النتشار
أف ــواج الـحــدود البرية (عـلــى الـحــدود
الـشــرقـيــة) ورف ــع االق ـتــراحــات لتأمني
جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
والـلــوجـسـتـيــة ب ــأق ــرب وق ــت مـمـكــن».
كــذلــك جــرى تكليف وزي ــر الخارجية
ج ـب ــران بــاسـيــل بـتـقــديــم ش ـكــوى إلــى
مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،بـسـبــب خــرق
العدو االسرائيلي األجــواء اللبنانية
واسـ ـتـ ـعـ ـم ــالـ ـه ــا لـ ـقـ ـص ــف األراضـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ب ـع ــد ال ـ ـغ ـ ــارات امل ـع ــادي ــة
األخيرة على مركز البحوث العلمية
في منطقة مصياف السورية.
وبعد تقويم نتائج العملية العسكرية
في الجرود ،عرض رئيس الجمهورية
التكليف بإجراء تحقيق في ما ّ
خص
ظ ــروف خـطــف الـعـسـكــريــن وأســرهــم
وقتلهم ،حيث أشار وزير العدل سليم
جريصاتي إلــى أن «التحقيق سوف
يتناول العناصر الجرمية لتفادي ّ
أي
اتهام سياسي».
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،دعـ ـ ـ ــا رئ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ت ـم ــام سـ ــام إلــى
«ضرورة جالء كل الحقائق في قضية
العسكريني الشهداء ،وفتح التحقيق
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ــه ورفـ ـ ــع ال ـس ــري ــة عــن
م ـح ــا ّض ــر ج ـل ـس ــات م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ليتسنى للبنانيني ،وف ــي مقدمتهم
ع ــائ ــات الـ ـشـ ـه ــداء ،االط ـ ــاع عـلـيـهــا،
حتى ال تصير أضاليل الـيــوم كأنها
حقائق األمس».
(األخبار)

قوى األمن
الداخلي تستثني
السالح الروسي من
مناقصاتها!

لكن الخالف عليها ال يزال في لجنة
الــدفــاع الـتــي يــرأسـهــا الـنــائــب سمير
الجسر» .كذلك فإن العقود العسكرية
ّ
التي ُوقـعــت بــن لبنان وموسكو لم
ّ
تنفذ ولــم تـسـ ّـدد قيمتها حتى اآلن،
علمًا بأنه «كان من املفترض أن تدفع
مــن هـبــة امل ـل ـيــار دوالر الـسـعــوديــة».
وف ـي ـم ــا ُدفـ ـ ــع ح ــوال ــى ن ـص ــف مـلـيــار
ألط ـ ـ ـ ــراف أخ ـ ـ ــرى تـ ـس ــديـ ـدًا ألس ـل ـحــة

مشهد وزارة الدفاع أمس بدا
شبيهًا بما حدث في مطار بيروت
الدولي قبل نهاية كانون الثاني
 .2004حينذاك ،وقف أركان الدولة
ليستقبلوا األسرى املحررين من
املعتقالت االسرائيلية ،نتيجة
صفقة تبادل بني حزب الله
وحكومة العدو .الفارق األساسي
بني املشهدين أن املحتفى بهم
أمس كانوا ،جميعًا ،شهداء.
عام  ،2004حررت املقاومة
َّ
وسوريني
 23أسيرًا لبنانيًا
وليبي و 3مغاربة و 3سودانيني
و 400فلسطيني وأسير أملاني،
واستعادت رفات  59شهيدًا
لبنانيًا .أما في اليرزة ،فشهداء
ّ
أتمت الدولة واجبها تجاههم...
بعد العثور على جثامينهم.
ً
املشهد كان ليكون كامال لو
أن السلطة سبق أن دافعت عن
جنودنا حيث كانواّ ،
وأمنت
لهم ما يقيهم شر االختطاف،
ثم عملت ّ
بجد لتحريرهم بعد
ارتكاب الجريمة بحقهم .االنتقاد
هنا يصبح بال جدوى .هكذا
هو النظام في لبنان ،ال يقيم ّأي
وزن للبشر أحياء .بقعة الضوء
الوحيدة تصدر عن املقاومة ،التي
أعادت االعتبار لواحدنا ،حيًا كان
أو شهيدًا .ال أسرى ُيتركون في
السجون واملعتقالت .وال جثامني
ُ
تدفن في مكان مجهول لتبقى
جروح قلوب األحبة مفتوحة.
أينما كانت ،فستعمل املقاومة
على تحريرها .السلطة تحتفي
بنا شهداء ،عندما تكون قضية
الشهداء ّ
«ربيحة» .والحديث عن
السلطة ال يعني التعميم .فثمة من
املسؤولني َمن ال ينظر إلى األمور
بهذه الطريقة .إال أن نظرتهم

ت ــم ش ــرائ ـه ــا م ــن دول أوروب ـ ـيـ ــة مــن
الواليات املتحدة األميركية ملصلحة
الـجـيــش واألمـ ــن ال ـعــام وق ــوى األمــن
الــداخـلــي ،يـتـ ّ
ـذرع املعنيون بــأن عدم
دف ـ ــع األمـ ـ ـ ــوال ل ــروس ـي ــا س ـب ـبــه ع ــدم
ال ـقــدرة على تحويل األم ــوال بسبب
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى روس ـيــا
ٌ
مثير للسخرية
االتحادية .وهو أمر
عـنــد املـســؤولــن الـ ــروس ،ويـســألــون:
«هــل ّ
جربوا أن يدفعوا لنا نقدًا ولم
نقبل؟».
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــول أح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــراجـ ـ ــع
األم ـن ـيــن إن «ال ـع ــاق ــات الـعـسـكــريــة
م ـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا سـ ـ ــوف ت ـت ـح ـ ّـس ــن وق ــد
يحصل شــيء ّ
مهم فــي زي ــارة رئيس
الـحـكــومــة» ،ثــم يضيف مـمــازحــا «إن
س ـمــح األم ـي ــرك ـي ــون ب ــذل ــك» ،تـعــرض

تبدو أقرب إلى رأي شخصي لم
ّ
يتحول بعد إلى سياسة عامة.
وبني اليرزة أمس ومطار بيروت
يوم  29كانون الثاني ،2004
فارق جوهري إضافي .قبل 13
عامًاّ ،
أقرت الدولة بما للمقاومة
ّ
فأصرت
من فضل .أما يوم أمس،
السلطة على إبقائها خارج
الصورة ،رغم أن كل ما في املشهد
من إيجابيات كان للمقاومة الدور
األكبر في إنجازه .مصير الجنود
ً
الشهداء كان سيبقى مجهوال لوال
جهد املقاومني .ليس املقصود
هنا سلب الجيش حقه .على
َ
العكس من ذلك .فث ْبت الحقوق
أجدى للمؤسسة العسكرية
من اختراع األوهام .وأكثر ما
ّ
يحز في النفوس أال يخرج من
يشكر املقاومة علنًا .من اعترفوا
بفضلها إنما فعلوا ذلك بصفتهم
حلفاءها .أما السلطة ،فناكرة
للواقع وللجميل .ليس املطلوب
التصاق الدولة باملقاومة .لكن
الواجب يقتضي أال يكون الخطاب
َ
مناقضًا للواقع :قاتل جنود
ُ
الجيش وضباطه ،وأسهموا في
صنع التحرير الثاني ،جنبًا إلى
جنب مع املقاومني .واألخيرون
ال يطلبون من الدولة شكرًا وال
ً
اعترافًا بالفضل .هم أصال ما
ّ
عادوا يتوقعون من السلطة سوى
ُ
خجل .أن تشكر الحكومة
ما ي ِ
املقاومني ال يزيدهم رفعة ،وال
يمنحهم شيئًا يفتقدونه .شكر
املقاومني ،واالعتراف بفضل
الشهداء والجرحى وعائالتهم،
تعبيران عن اإلقرار بما بني أيدينا
من قدرة .شكر املقاومني ال يعدو
كونه احترامًا للذات ،وهو بذلك
نقيض ،شخصي وسياسي،
لصفات أكثرية من يحكمون
بالدنا.

ً
مـ ـص ــادر روسـ ـي ــة مـ ـث ــاال ح ـ ــول ع ــدم
رغ ـبــة الـلـبـنــانـيــن ف ــي ال ـت ـع ــاون ،هو
دفـتــر ش ــروط خــاص بتلزيم أسلحة
وذخـ ــائـ ــر ل ـص ــال ــح امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ـق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،ب ـت ــاري ــخ 30
أي ــار  ،2017إذ يـحـ ّـدد دفـتــر الـشــروط
ب ـل ــد امل ـن ـش ــأ ل ـ ـشـ ــراء  2000م ـســدس
دول أوروب ـ ـ ـ ــا ال ـغ ــرب ـي ــة والـ ــواليـ ــات
امل ـ ـتـ ـ ّـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،م ـت ـجــاه ـلــن
املصدر الروسي .ولدى سؤال املرجع
ّ
املسدسات
األمني عن سبب استثناء
ال ــروس ـي ــة ف ــي دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ،ي ــردّ
بــالـقــول إن «امل ـســدســات الــروسـيــة ال
تقارن بجودة املسدسات األميركية
والغربية عمومًا ،وهــذا هو ّ السبب،
وعندما نريد أن نشتري قناصات،
سنشتري من روسيا»!

