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تقرير

مؤتمر روما  2والحريري األب« :عودة الجيش إلى الثكنات»!
فراس الشوفي
ّ
«نتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه الجيش
اللبناني إلى ثكناتهِّ ،
متفرغًا للقيام بدوره
ّ
املركزي في حماية حدود الوطن».
وزير الداخلية نهاد المشنوق

ال ـحــد األق ـص ــى (س ـعــر ش ــراء الـطــاقــة
م ــن ال ـب ــواخ ــر يـ ـس ــاوي  58.5دوالرًا
للميغاواط  /ساعة).
في الدراسة أيضًا إشارة إلى أن تكلفة
الـبــواخــر تبلغ  700مليون دوالر في
الـسـنــة .ه ــذا الــرقــم يعتمد عـلــى سعر
وسطي للكيلواط  /ساعة يبلغ 12.5
سنتًا ،ووفــق معدل  65دوالرًا لسعر
النفط.
في معادلة حسابية بسيطة ،يتضح
أن ب ــن سـعــر ال ـك ـي ـلــواط امل ـش ــار إلـيــه
( 12.5س ـن ـت ــا) والـ ـسـ ـع ــر اإلج ـم ــال ــي
( 700مليون دوالر) تناقص واضح.
األول ال يــؤدي إلــى الثاني والعكس
صـحـيــح .ف ــإذا كــانــت كلفة استئجار
الطاقة في السنة  700مليون دوالر،
ف ــذل ــك ي ـع ـنــي أن ك ـل ـفــة ال ـك ـي ـل ــواط /
ســاعــة س ـت ـكــون  10.4س ـن ـتــات فـقــط.
وي ـن ـت ــج هـ ــذا ال ــرق ــم ع ــن ق ـس ـمــة 700
مليون دوالر على  6701ميغاواط /
ساعة في العام (اعتمادًا على معدل
إن ـت ــاج س ـن ــوي ي ـق ـ ّـدر ب ـ ـ ــ 8760ســاعــة
وبفعالية تقدر بـ 90في املئة).
أما إذا كان سعر  12.5سنت للكيلواط
 /ســاعــة هــو قــاعــدة االح ـت ـســاب ،فــإن
ال ـس ـعــر اإلج ـم ــال ــي س ـي ـكــون ف ــي 838
مـلـيــون دوالر /سـنــة .لـكــن حـتــى هــذا
الــرقــم ال يـبــدو منطقيًا ،إذ إنــه يعني
أن سعر برميل النفط يـســاوي 46.5
دوالرًا ،بينما السعر املقدر في موازنة
 2018ه ــو  65دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل ،بما
يعني أن التكلفة اإلجمالية ستكون
م ـل ـي ــار دوالر ولـ ـي ــس  700م ـل ـي ــون.
وع ـ ـنـ ــدهـ ــا ي ـ ـكـ ــون الـ ـسـ ـع ــر ال ــواقـ ـع ــي
ل ـل ـك ـي ـلــواط/ســاعــة  15س ـن ـتــا ولـيــس
.12.5
ذلك يعني ببساطة أن ما ُبنيت عليه
ال ــدراس ــة لـيــس دقـيـقــا وال ي ــؤدي إلــى
الـنـتــائــج املــرجــوة بتخفيض العجز،
عـلـمــا ب ــأن خ ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـق ـطــاع يــدعــو
إلى فصل هدفي رفع مستوى االنتاج
وتخفيض العجز .فمن ُي ِرد تخفيض
العجز ،عليه فقط أن ينهي املراوحة
املستمرة في خطة تحويل املعامل من
العمل على الفيول أويل إلى الغاز ،من
للغاز املسال على
خالل بناء محطات
الساحل اللبناني ،التي ُأ ّ
قر إنشاؤها
منذ سنوات ،فيما االستشاري املكلف
بــإعــداد دفـتــر الـشــروط للمناقصة لم
يـنـجــز عـمـلــه بــالــرغــم م ــن ب ــدء الـعـمــل
منذ عام ونصف .اإلبقاء على الواقع
الـحــالــي لـقـطــاع الـكـهــربــاء واسـتـبــدال
الفيول أويــل بالغاز يعنيان تلقائيًا
ت ــوف ـي ــر  40فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن الـ ـف ــات ــورة
الـنـفـطـيــة ،وبــال ـتــالــي تـخـفـيــض عجز
الكهرباء بالنسبة نفسها.
في جلسة مجلس الوزراء املنعقدة في
 17آب املاضي ،قرار الفت يحمل الرقم
 ،39وفيه يقرر مجلس الوزراء تأجيل
البحث في عرض وزارة الطاقة واملياه
م ـشــروع اسـتـقــدام مـحـطــات اسـتـيــراد
الغاز الطبيعي املسال إلى لبنان .في
الـجـلـســة نـفـسـهــا ،قـ ــرار يـحـمــل الــرقــم
 ،60هو نفسه القرار الشهير املتعلق
ب ــإج ــراء مـنــاقـصــة الس ـت ـق ــدام مـعــامــل
لتوليد الكهرباء (الـبــواخــر) ،فما هو
الرابط بني القرارين؟

ال يحتاج األميركيون والبريطانيون
إل ـ ــى م ــؤت ـم ــر روم ـ ـ ــا  2ل ــدع ــم ال ـج ـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ف ــاملـ ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة
وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة والـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـج ـي ــش،
ّ
البرية التي
وتحديدًا ألفــواج الحدود
ّ
تشكلت في السنوات املاضية ومهمتها
«ضبط» الحدود اللبنانية ـ السورية
َُ
تق َّدم بانتظام .وكذلك األمــر ،بالنسبة
إلـ ـ ــى «الـ ـ ـف ـ ــوج الـ ـنـ ـم ــوذج ــي» امل ـش ــاب ــه
ألفـ ـ ـ ــواج الـ ـ ـح ـ ــدود واملـ ـ ـن ـ ــوي تـشـكـيـلــه
جنوب الليطاني فــي منطقة عمليات
قــوات الـطــوارئ الدولية «اليونيفيل»،
ال ــذي سـ ُـيـمـ َّـول أمـيــركـيــا ،س ـ ٌ
ـواء أتــوافــر
الدعم العربي أم لم يتوافر في املؤتمر
املنوي عقده يــوم الخميس املقبل في
العاصمة اإليطالية.
أهــداف مؤتمر رومــا  ،2بحسب مرجع
أمـ ـن ــي رفـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ال تـنـحـصــر
بــدعــم الجيش .بــل إن دعــم قــوى األمــن
الداخلي وفــرع املعلومات ،هو الغاية
العميقة من املؤتمر الدولي ،واملساحة
املـنــاسـبــة لـتـســويــق الـخـطــة الخمسية
الـتــي أعدتها قــوى األم ــن ،فــي مشروع
ِّ
د.
قديم ـ متجد ُ
في عام  ،1994أعيدت هيكلة قوى األمن
ُ َ
وع ِّدلت صالحيات أجهزتها
الداخلي
وأركانها .سعى الرئيس الراحل رفيق
ال ـح ــري ــري إل ــى تـشـكـيــل ج ـهــاز أم ـنــي ـ
عسكري رسمي يكون سندًا له ويواكبه
فـ ــي ع ـم ـل ـ ّـي ــة الـ ـتـ ـح ـ ّـول الـ ـت ــي أح ــدث ـه ــا
ّ
اتـفــاق الطائف على ت ــوزع صالحيات
ال ـطــوائــف واألمـ ــن فــي ال ـب ــاد .أنتجت
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ت ـ ّ
ـوس ـع ــا ف ــي صــاح ـيــات
ّ
فــرع املعلومات .لكن التأثير السوري
األم ـ ـنـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،لــم
ّ
بالتحول
يسمح للتغييرات الجديدة
إل ــى واق ـ ــع .س ـن ــوات قـلـيـلــة ،وت ـحــدي ـدًا
في عامي  1996و ،1997صار مشروع
ال ـ ـحـ ــريـ ــري امل ـ ــدع ـ ــوم أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،أك ـث ــر
وضــوحــا للقوى السياسية :املطلوب
ع ــودة الجيش اللبناني إلــى الثكنات
ّ
ف ــي ظـ ــل قـ ـي ــادة ال ـع ـم ــاد إم ـي ــل ل ـحــود،
ّ
وتسلم قوى األمن املهمات األمنية ،من
األمــن الداخلي إلــى مكافحة اإلره ــاب،
إلــى السيطرة على املعابر الحدودية
ّ
البرية والبحرية ،على حساب األجهزة
األمـنـيــة والـعـسـكــريــة األخـ ــرى .لـكــن لم
ي ـكــن ل ـه ــذا املـ ـش ــروع أن ي ــأخ ــذ مـجــده
ّ
فــي ظــل الــوجــود ال ـســوري ،العـتـبــارات
ّ
ّ
تتعلق ب ـتــوزع األج ـهــزة األمـنـيــة على
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف ،وامل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ـ ـ
ُاألم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة الـتــي
أرسيت في البالد ،على أساس إلحاق
الهزيمة بإسرائيل في جنوب لبنان.
بعد اغتيال الحريري وخروج الجيش
الـســوري مــن لبنانّ ،
تغيرت الـظــروف.

املعادالت الجديدة ،وإن سمحت لفرع
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ــع ال ــدع ــم امل ـم ـ ّـي ــز ال ــذي
ي ـل ـق ــاه ع ـ ـ ـ ّـد ًة وعـ ــدي ـ ـدًا ،ب ـت ـ ّ
ـوس ــع دوره
أمنيًا وسياسيًا على حساب األجهزة
األخرى (وخاصة الشرطة القضائية)،
واإلم ـ ـ ـسـ ـ ــاك ب ـ ـقـ ــوى األمـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي،
إال أن ال ـف ــرع الـ ــذي يـمـلــك هــام ـشــا من
ال ـصــاح ـيــات «ف ــي ال ـس ـيــاســة» أوس ــع
مــن شعبة ،لــم يستطع تيار املستقبل
شـ ــرع ـ ـنـ ــة تـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــه هـ ـ ـ ـ ــذا ،فـ ـبـ ـق ــي فــي
النصوص وعلى الورق فرعًا ال شعبة.
ـف ال ــوزي ــر ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ،في
ل ــم ي ـخـ ِ
ك ـل ـم ـتــه أمـ ـ ــام سـ ـف ــراء  34دولـ ـ ــة خ ــال
االجتماع التحضيري ملؤتمر رومــا 2
في السرايا الحكومية منتصف الشهر
املاضي ،حنينه إلى املشروع الحريري.
رسم املشنوق إطارًا عامًا للرؤية ذاتها،
تبدأ من منهجية عمل وزارة الداخلية
في السنوات األربعة املاضية وتطوير
قدراتها التقنية وااللكترونية ،والتي
«س ـم ـحــت بـتـحـقـيــق االنـ ـ ـج ـ ــازات» ،وال
تـنـتـهــي عـنــد «ال ـي ــوم الـ ــذي ي ـعــود فيه
ً
الـجـيــش إل ــى ال ـث ـك ـنــات» ،وص ـ ــوال إلــى
«الـيــوم الــذي يصبح فيه الـســاح غير
ّ
ال ـش ــرع ــي ،ك ــل ال ـس ــاح غ ـيــر ال ـشــرعــي،
بإمرة الدولة وحدها دون سواها».
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة« ،ف ـ ــرع
املعلومات أثبت أنه الجهاز األكفأ في
األمـ ـ ــن ،وهـ ــو ل ـيــس جـ ـه ــازًا ل ـف ـئــة دون
أخـ ــرى ،والــدل ـيــل مــواجـهــة اإلرهــابـيــن
وعـ ـم ــاء إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى حـ ـ ٍّـد س ـ ــواء».
ً
ويعطي الوزير مثاال على ذلك« ،كشف
اغتيال الـقـيــادي الحمساوي
محاولة
ّ
فــي ص ـيــدا م ــؤخـ ـرًا» .اع ـت ــداد املـشـنــوق
ب ـف ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ،يـ ــوازيـ ــه ت ـق ــدي ــرات
ّ
التطور في األجهزة األمنية
حول رؤية
األخ ــرى ،والـتــي «تـحـتــاج إلــى سنوات
ً
ط ــوي ـل ــة ل ـت ـت ـط ــور ،األمـ ـ ــن الـ ـع ــام م ـثــا
يـحـتــاج خـمــس س ـن ــوات وأم ــن الــدولــة
ّ
إلى عشرة» .إل أن جهازي األمن العام
وأمن الدولة ،ال يملكان الدعم الكافي،
مــاديــا وعــدديــا لتحقيق هــذا الـتـطـ ّـور،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـحـقـيــق األمـ ــن ال ـعــام
إن ـج ــازات كـثـيــرة فــي األعـ ــوام املاضية
ف ــي م ــواج ـه ــة امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة
وخــايــا عـمــاء إســرائ ـيــل ،تـتــوافــق مع

ص ــاح ـي ــات ــه املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فــي
ّ
والتجسس.
القانون بمكافحة ّاإلرهاب
وال ّ
شك في أن ملف العيتاني ـ الحاج
ّ
والضجة اإلعالمية التي رافقته ،أعطى
ّ
رافـ ـ ـدًا ل ـســرديــة امل ـش ـن ــوق ،م ــن «ت ـف ــوق
املعلومات» على نظرائه.
هــل ستحصل قــوى األم ــن على الدعم
ّ
في رومــا؟ يضع ّ
القيمون على الخطة
الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ـق ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ،تـ ـ ـص ـ ـ ّـورًا
الحتماالت الدعم ،وال ّ
سيما أن زيارة
ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري األخ ـ ـيـ ــرة
للسعودية ولقاءه امللك سلمان وولي
العهد محمد بن سلمان ،أعادت الدعم

سعى الحريري األب إلى
تشكيل جهاز أمني
رسمي يواكبه في
تحوالت ما بعد الطائف
ّ
املالي العربي إلى روما .ففيما تتطلب
ّ
ال ـخــطــة الـخـمـس ّـيــة  500مـلـيــون دوالر
ّ
لتحقيقها ،يتوقع القيمون عليها أن
تحصل ق ــوى األم ــن عـلــى  200مليون
دوالر ع ـل ــى دف ـ ـعـ ــات ،ب ـغ ـيــة الـ ـش ــروع
ّ
بالخطة .حتى إن أفـكــارًا كثيرة تــدور
ِّ
في ذهن القيمني على قوى األمن ،منها
توسيع «ثكنة الشهيد وسام الحسن»
ّ
لتضم مهبطًا للمروحيات
الضبية،
في ً
لقطع بحرية تابعة لقوى األمن
ومرفأ
ٍ
ّ
الــداخـلــي ،علمًا بــأن «املـعـلــومــات» كان
قد ّ
درب عددًا من الطيارين على قيادة
املروحيات.
في املنطقة نموذج للجيوش واألجهزة
ّ
يحبذه األميركيون ويسعون
األمنية
إل ـ ـيـ ــه ،يـ ـ ـ ــراوح بـ ــن جـ ـي ــوش األق ــال ـي ــم
ك ــال ـب ـش ـم ــرك ــة الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة ،والـ ـنـ ـم ــوذج
ً
األردنـ ـ ـ ـ ــي .واملـ ـشـ ـن ــوق م ـ ـثـ ــا ،م ـع ـجـ ٌـب
بالنموذج األردنــي ،وهو َّ
عبر عن ذلك
ّ
علنًا خالل زيارته العام املاضي لعمان.

ال يخفي المشنوق حنينه إلى المشروع الحريري ،وهو معجب بالنموذج األردني (مروان بوحيدر)

ّ
تحول في السنوات
فالجيش األردنــي
املاضية إلى جيش من القوات الخاصة
يـصـلــح ل ـخــوض الـ ـح ــروب الـصـغـيــرة،
ول ـي ــس م ــواج ـه ــة إس ــرائ ـي ــل أو جيش
َ
كــاسـيـكــي كـبـيــر ،فـيـمــا تـتــولــى األم ــن
الداخلي قوات الشرطة والدرك وجهاز
املخابرات العامة.
ه ــل ي ـن ـجــح امل ـش ـن ــوق ف ــي م ــا ف ـش ــل بــه
الـ ـح ــري ــري األب؟ وه ـ ــل ت ـس ـيــر ال ـق ــوى
السياسية األخرى ،وال ّ
سيما الرئيسان
مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه ب ــري وح ــزب الـلــه،
ّ
ف ــي ظ ــل الـتــركـيـبــة الـطــائـفـيــة لــأجـهــزة
ّ
األمنية والعسكرية وت ــوزع الحصص
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـنــانــي ب ــن ال ـط ــوائ ــف،
بـهـيـمـنــة ج ـه ــاز واح ـ ــد ع ـلــى األم ـ ــن في
لبنان أو بتشكيل جيش جديد من قوى
األم ــن يــزيــد عــديــده على  35ألـفــا ،وهو
الــذي يطمح إليه وزيــر الداخلية؟ (في
عتبة الـ29
القانون ،ال يجوز أن يتخطى ُ َّ
ألفًا بني ضابط ورتيب .اما امل َحقق ،فال
يـتـجــاوز حــالـيــا عتبة الـ ــ 24أل ـفــا .ومنذ
عـ ــام  ،2005ارتـ ـف ــع ع ــدي ــد قـ ــوى األم ــن
الداخلي من  13ألفًا إلى  24ألفًا حاليًا.
وتـحــول االسـتـقــاالت الــدائـمــة واإلحــالــة
عـلــى الـتـقــاعــد والـتـطــويــع غـيــر املنتظم
دوريًا دون الوصول إلى رقم  29ألفًا).
ثمة ِّ
ّ
معوقات كثيرة تحول دون تحقيق
رؤية الحريري األب .فالنظام اللبناني،
ّ
ّ
تحاصصيًا يشكل
كان وال يزال نظامًا
ّ
الدولة العميقة الوحيدة .والتحوالت
الجديدة في البالد واملنطقة ،تشير إلى
تثبيت املحاصصة أكثر فأكثر ،ال إلى
تفكيكها لحساب نظام مدني وطني،
م ــا ُي ـب ـقــي األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة امل ـت ـعـ ّـددة
ف ــي حـصــص ال ـط ــوائ ــف ،وإن تـحـ ّـولــت
بــالـشـكــل إل ــى «م ــؤس ـس ــات دولـ ـ ــة» .ثم
إن حـصــص ال ـطــوائــف ،تـمـنــع تشكيل
آلـيــة قــانــونـيــة لتنسيق عـمــل األجـهــزة
األمنية في بوتقة واحدة مثل أي دولة
ّ
متعددة ،أو حتى
حديثة تملك أجهزة
دول املحيط مثل مصر وسوريا ودول
الخليج.
فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،لـ ــم ي ـك ــن امل ـع ـل ــوم ــات،
جهازًا للجميع ،بل انخرط بعد اغتيال
الـحــريــري فــي مالحقة خـصــوم سلطة
ً
 14آذار ،ف ـض ــا ع ــن ان ـخ ــراط ــه املـبـكــر
في الحرب السورية ورفد املجموعات
املسلحة السورية بالدعم والغطاء في
الــداخــل اللبناني وعـبــر ال ـحــدود .وما
تــراج ـعــه ،بـعــد اغ ـت ـيــال الـعـمـيــد وس ــام
الـحـســن ،عــن لـعــب األدوار السياسية
ّ
إل رهـنــا بــال ـظــروف وم ــوازي ــن الـقــوى.
الجيش إلــى الثكنات ،فتلك
أمــا عــودة ّ
ق ـض ـيــة مـ ـع ــق ــدة .ال ـج ـي ــش ه ــو إن ـج ــاز
مـ ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ال ــوحـ ـي ــد ب ـع ـق ـيــدتــه
القتالية بالعداء إلسرائيل ومساهمته
ف ـ ــي ضـ ـب ــط إي ـ ـق ـ ــاع األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
وال ـت ــوازن ــات .وه ــذا ال ـق ــرار السياسي
ه ــو ره ــن ب ـظ ــروف ال ـح ــرب م ــع ال ـعــدو
ً
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ـت ــي دف ـع ــت أصـ ــا إلــى
انـتـشــار الـجـيــش فــي ثــاثـيــة «الجيش
وال ـش ـعــب وامل ـق ــاوم ــة» ،املـسـتـمــرة منذ
اتفاق الطائف.

موقوف ّ
يفر
من الشرطة العسكرية

الحاج أمام قاضي
التحقيق اليوم

تمكن املــوقــوف الفلسطيني محمد حمد مــن فـ ّـك األصـفــاد والـفــرار من
داخــل مستشفى رفيق الحريري حيث كــان يخضع للحراسة من قبل
عناصر الشرطة العسكرية .وعلمت «األخبار» أن حمد املوقوف بجرم
اإلره ــاب ،واملقيم فــي مخيم عــن الحلوة ،وال ــذي كــان ينتمي الــى تنظيم
«داعش» وقاتل في صفوفه في سوريا قبل أن يعود إلى لبنان ً
بناء على
ّ
طلب وال ــده ،كــان قــد سلم نفسه قبل مــدة الــى استخبارات الجيش في
صيدا .وذكرت املعلومات أن املوقوف الفار كان موجودًا في املستشفى
منذ نحو شهر ،علمًا بأنه كان قد ّ
تعرض إلصابة في رأسه في األحداث
األخيرة في مخيم عني الحلوة.

أعلن وكيل الدفاع عن املمثل املسرحي زياد عيتاني ،املحامي صليبا الحاج ،أن طلب إخالء
سي ّ
سبيل موكله الــذي تقدم به االسبوع املاضي ُ
بت اليوم أو غـدًا ،بعد انتهاء استجواب
املقرصن إيلي غ .الذي استجوبه قاضي التحقيق العسكري االول رياض أبو غيدا أمس.
وسيستمع أبو غيدا إلى إفادة املقدم سوزان الحاج عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم.
وأكــد النقيب السابق ملحامي الـشـمــال ،الــوزيــر السابق رشـيــد درب ــاس ،حـضــوره جلسة
استجواب املقدم سوزان الحاج اليوم .وأشار درباس الى أنه من «ضمن فريق مؤلف من
خمسة محامني سيتولون الدفاع عن الحاج» ،نافيًا ما تناقله بعض وسائل اإلعــام عن
«االستعانة بخبراء فنيني لدحض األدلــة التي ستعتمد ضد موكلته» ،ومؤكدًا أنه «يمكن
االستعانة بفريق كهذا إذا اقتضت الحاجة».

(األخبار)

(األخبار)

