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سياسة
تحقيق

صواريخ
الى طهران؟
عامر محسن
من أهــم املفاعيل الجانبية لسياسات
اميركا حول العالم هو انها قد تساهم
فــي تـقــريــب خـصــومـهــا مــن بعضهم،
وت ـح ـفـ ّـزهــم ع ـلــى ب ـنــاء ع ــاق ــات أوث ــق
وتحالفات ،بعد فترة أكثر من عقدين،
تلت نهاية الحرب الباردة ،حاولت فيها
جميع القوى خــارج املحور االميركي
(الصني ،الهند ،روسيا ،ايــران ،وحتى
ّ
كوريا الشمالية) تجنب املنافسة مع
القوة العظمى ،وبناء تعايش وشراكة
– ولو على حساب بعضهم البعض.
في هذا االطار نفهم تقاطع تقارير من
وكاالت انباء رسميةّ ،روسية وايرانية،
تعلن أن روسيا ستسلم طهران أنظمة
دفـ ــاع ج َــوي مـتـ َقــدمــة وتـطـلــق تـعــاونــا
عسكريا مكثفا معها ،بعد التوقيع
على اتفاق عسكري بني وزيري الدفاع
في طهران الثلثاء املاضي.
مــواقــع وص ـحــف اســرائـيـلـيــة ّ
وصـفــت
ّ
االتفاق بـ «الحلف العسكري»ّ ،
وتدعي
ّ
مـصــادر انــه قــد تـ ّـم فــي طـهــران توقيع
عقود موازية لتسليم ايــران بطاريات
«اس »300-وطــائــرات مقاتلة روسية
ح ــديـ ـث ــة (سـ ـ ـ ـ ــوخـ ـ ـ ـ ــوي ،)30-اض ــاف ــة
الـ ـ ــى ت ـح ــدي ــث مـ ـق ــات ــات «مـ ـ ـي ـ ــغ»29-
و»س ــوخ ــوي »24-ايــران ـيــة ،وبـيــع قطع
غيار ومحركات .ولكن األمــر الوحيد
األ ّك ـيــد هــو ّأن «أزم ــة االس »300-قد
حــلــت ،بحسب رسميي البلدين؛ وقد
جنرال
نقلت وكــالــة «نوفوستي» عــن
ٍ
روسي قوله ّإن التعاون سيطال «على
ّ
األق ـ ــل ،أن ـظ ـمــة دف ــاع ـي ــة ك ـّ ــاالس300-
واس 400-الـ ـت ــي س ـن ـســل ـم ـهــا عـلــى
األرجح».
ال ـكــام عـلــى «اس »400-لـيــس بعيدًا
تمامًا عن الــواقــع ،وايــران وروسـيــا قد
تـضـطــران فــي كــل األح ــوال الــى اعــادة
ال ـت ـفــاوض ح ــول صـفـقــة «اس»300-
املـ ـج ـ ّـم ــدة ،والـ ـت ــي ص ـ ــار الـ ــوفـ ــاء بـهــا
بحسب مواصفاتها التقنية األصلية
صـعـبــا .ان ـت ــاج «اس 300-ب ــي ام يــو»
ال ـ ّـذي تـعــاقــدت ايـ ــران عـلــى شــرائــه قد
ّ
توقف على األرجــح ،وتسخر الشركة
ّ
ّ
امل ـصــن ـعــة« ،آمل ــاز-انـ ـت ــاي» ،ال ـي ــوم ،كــل
خ ـطــوط ـهــا ل ـب ـنــاء أن ـظ ـمــة «اس»400-
للجيش الروسي ونظام «انتاي»2500-
– وه ــو شـبـيــه بـ ـ «اس ،»300-ولـكـنــه
أكـثــر حــركـيــة مـنــه ومـصـمــم ك ـ «دف ــاع
تكتيكي» يــرافــق وح ــدات الجيش في
مـسـيــرهــا؛ م ــداه  200كـيـلــومـتــر وقــد
كبديل
تعرضه موسكو على طهران
ٍ
عن العقد األصلي.
هذا التعاون ،ان حصل ،هو شاهد على
ق ــدرة التهديد املـشـتــرك على التقريب
وط ـم ــر الـ ـخ ــاف ــات؛ ف ــاي ــران وروس ـي ــا
لـيـسـتــا ،تــاريـخـيــا ،حليفني طبيعيني؛
وروسـيــا هــي مــن ّ
حجم االمبراطورية
االيرانية ّ
وتوسع على حسابها وقضم
حدودها في اذربيجان وارمينيا وآسيا
الوسطى.
الــى الـيــوم ،هناك تيار قــوي في طهران
ال ي ـثــق ب ــال ــروس وي ـخ ـشــى االع ـت ـمــاد
عليهم .وأنصاره ال يحتاجون للعودة
الى التاريخ ،بل يكفي التذكير باملاضي
الـ ـق ــري ــب :س ـم ـحــت م ــوس ـك ــو ب ـفــرض
عقوبات مجلس األمــن على اي ــرانّ ،ثم
جـ ّـمــدت مـبــاشــرة صفقة «اس،»300-
ّ
فــي أدق مــراحــل املــواجـهــة بــن طـهــران
وال ـغــرب .كما رفضت روسـيــا صيانة
الغواصات االيرانية ،وحرصت على أن
يأخذ بناء وتجهيز وتشغيل مفاعل
«بوشهر» (وهو بسيط باملعنى التقني)
هرم فرعوني.
زمنًا يكفي لبناء ٍ
ه ــذه املـقــايـضــات ال ـتــي كــانــت تعقدها
روسيا مع الغرب توقفت حني صارت
روس ـي ــا نـفـسـهــا ه ــدف ــا ل ـ ـ «االحـ ـت ــواء»
وال ـع ـق ــوب ــات ،والـ ـ ــدول الـغــربـيــة تــرفــض
تنفيذ صفقات السالح معها؛ فصارت
موسكو ،حني يستهدف الغرب نظامًا
ينوي تغييره – من سوريا الى ايران –
ّ
ال تفكر بكيفية االستفادة من الوضع،
ّ
بل تتراءى لها أمثولة «الثور األبيض».

التحقيقات تكشف دور سجن رومــ
ّ
تتهيأ خاليا انتحارية
ّ
للتحرك في ما يبدو
«موجة» جديدة من
االنتحاريين ّافتتحت في جبل
محسن .تمكنت استخبارات
الجيش بالتعاون مع األمن
العام من توقيف عدة
مشتبه فيهم باإلعداد
لتنفيذ عمليات انتحارية.
الحرب األمنية في أوجها،
والمواجهة مفتوحة

رضوان مرتضى
ّ
كشفت مصادر أمنية أن عدد الذين
أوقـفــوا ،منذ تفجيري جبل محسن
االنتحاريني في  10الشهر الجاري،
ض ـمــن م ــا بـ ــات ي ـع ــرف ب ــ«ال ـخــايــا
االنـتـحــاريــة» ،بلغ  ١١مــوقــو ُفــا ،بني
انـتـحــاريــن وأمـنـيــن .وق ــد ضبطت
في حوزة هؤالء أحزمة ناسفة.
وأضافت أن انتحاريًا لبنانيًا تابعًا
لتنظيم «ال ــدول ــة اإلســا ّم ـيــة» دخــل
األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـيــة مـكــلـفــا تنفيذ
ّ
ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـح ــاري ــة .وأوض ـ ـحـ ــت أن
االن ـت ـحــاري زكــريــا ح .ك ــان مــوقــوفــا
لدى األتراك قبل أن يخرج في صفقة
التبادل بني أنقرة والتنظيم إلطالق
سراح الديبلوماسيني األتراك الذين
احـ ـتـ ـج ــزه ــم األخـ ـ ـي ـ ــر بـ ـع ــد ُ دخ ــول ــه
ّ
مدينة املوصل العراقية .وأفيد بأن

االن ـت ـحــاري مــن ب ـلــدة تـلـمـعـيــان في
عـكــار ،ويـعــرف بــ«أبــو عبد الرحمن
األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري»ُ ،
وي ـل ـق ــب ب ــاس ــم «أب ــو
يحيى».
وفي ملف التحقيقات في التفجيرين
االن ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن ف ـ ــي جـ ـب ــل م ـح ـســن،

 ١١موقوفًا بين
انتحاريين وأمنيين
ُضبطت في حوزتهم
أحزمة ناسفة

ّ
إمام «مسجد النور» ليس مجند انتحاريين
ُ
ّ
ما إن أعلنت هوية منفذي التفجير االنتحاري املزدوج في جبل محسن ،حتى بدأ الهمس باسم إمام
ّ ُ ِّ
جند االنتحاريني طه ّ
الخيال وبالل مرعيان
«مسجد النور» في طرابلس الشيخ محمد إبراهيم على أنه م
اللذين كانا ُيصليان خلفه في املسجد الكائن في منطقة املنكوبني .إال أنه لم يتوافر لدى االجهزة االمنية
ّ
املتشدد» ،كما يصفه كثيرون من أبناء املنطقة.
والقضائية اللبنانية ما ُيدين «الشيخ
ّ
ويعرف إبراهيم بخطابه املرتفع السقف ،وهو شن حملة شرسة على وزير الداخلية نهاد املشنوق إثر
ُ
اقتحام طابق السجناء اإلسالميني في سجن رومية املركزي .ودفعت خطبه التحريضية األمنيني الى الشك
ّ
في دور ما يلعبه ،خصوصًا أن عالقته كانت متينة بمنذر الحسن الذي أعلنت استخبارات الجيش أنه
ّ
موزع األحزمة الناسفة التي ُضبطت في فندق دو روي .كذلك هو ابن شقيق محمد الحاج ديبّ ،
رب العائلة
التي اقترن اسمها بقضايا إرهاب بني لبنان وسوريا وأوروباّ .
وعزز هذه الشكوك رصد األجهزة األمنية
ّ
ّ
تردد عدد من ّ
الشبان إلى مسجد النور قبل أن ينفذوا الحقًا عمليات انتحارية في الداخل السوري.
إبراهيم ،وهو أحد مشايخ حزب التحرير اإلسالمي ،يؤكد في مجالسه ّأنه حاول ثني عدد من ّ
الشبان عن
تنفيذ عمليات انتحارية في سوريا ،ونجح في إقناع بعضهم فيما أخفق أمام إصرار آخرين .ومن بني
ّ
ّ
هؤالء ّ
شبان من عكار والبداوي ووادي النحلة واملنكوبني وطرابلس .كذلك يؤكد أنه فوجئ بعدد من نفذوا
عمليات انتحارية.
مقربون من إمام مسجد النور ،املسجد الذي كان يتردد إليه ّ
ّ
الخيال ،أبلغوا «األخبار» ّأن إبراهيم التقى
ّ
ّ
االنتحاري آخر مرة قبل نحو ستة أشهر في مقهى ،وتحدثا في أمور عامة .ورغم املعلومات التي تتحدث
ُ ّ
تجنيد االنتحاريني ،يؤكد رواد مسجده أن دروسه الدينية «تركز على االنضباط وعدم
عن دور الشيخ في
ّ
ُ
ّ
اللجوء إلى األعمال املسلحة ألنها ال تجدي» .وينقل هؤالء أنه وصف التفجيرات في الضاحية الجنوبية
ّ
بأنها «غير شرعية وفاعلها ليس شهيدًا لحرمة قتل املدنيني واألبرياء» ،علمًا بأن «الخيال كان بني من
ّ
استمعوا إلى هذه الدروس» .وينفي هؤالء أن يكون مرعيان من رواد املسجد ،مشيرين الى أن ّ
الخيال كان
في الفترة األخيرة يتردد إلى الصالة ،ثم يغادر فورًا من دون أن يحضر الدرس ،قبل أن يختفي عن األنظار
بعد أحداث باب ّ
التبانة.

علمت «األخبار» أن األجهزة األمنية
تـبـحــث ع ــن امل ــدع ــو خ.ع .الـ ــذي أدى
دورًا رئيسيًا في العملية ،وكان على
دراية بكل التفاصيل ،وكان آخر من
ّ
الخيال وبالل
قابل االنتحاريني طه
مرعيان قبل تنفيذ العملية.
وأوق ـ ـف ـ ــت اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـج ـي ــش،
أم ـ ــس ،ق ــاس ــم ي ــوس ــف ت ـل ـجــة ،ال ــذي
تبني ّأنه كان يستقبل االنتحاريني
ويـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر ل ـ ـهـ ــم امل ـ ـس ـ ـكـ ــن وامل ـ ـ ــأك ـ ـ ــل،
وقـ ـ ـ ــام قـ ـب ــل س ــاعـ ـت ــن مـ ــن ح ـص ــول
الـتـفـجـيــريــن بــاس ـت ـطــاع امل ـك ــان ثم
رافــق االنتحاريني لتنفيذ العملية.
ّ
وكشفت املعلومات أن تلجة أوقــف
ً
بناء على معلومات مخبرين وإفادة
أحد املوقوفني ،مشيرة إلى أن والد
أح ــد االن ـت ـحــاريــن ذك ــر اس ـمــه لــدى
تقديم إفــادتــه .وكشفت املـصــادر أن
ومتابعًا من
املوقوف كان مرصودًا
ً
قـ ّبــل األج ـهــزة األمـنـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أنـ ــه م ــن ض ـمــن م ـج ـمــوعــة املـطـلــوب
شادي املولوي.
وفــي الـسـيــاق ،علمت «األخ ـب ــار» أن
األجهزة األمنية تشتبه بدور لشاب
يدعى م .ا ،.مــوجــود فــي الــدانـمــارك،
في تجنيد ّ
شبان انتحاريني لتنفيذ
تفجيرات بني لبنان وسوريا .ويشار
إلى دور ألتباع إمام مسجد هارون
الشيخ خالد ُحبلص في استقطاب
ش ـ ـ ّـب ـ ــان وتـ ـجـ ـنـ ـي ــده ــم .وإذ ت ـش ـيــر
ّ
املـعـطـيــات األم ـن ـيــة إل ــى أن «معظم
الـ ـشـ ـب ــان ال ــذي ــن ي ـ ـ ـ ــدورون ف ــي فـلــك
الـشـيــخ أح ـمــد األس ـي ــر مــوضــوعــون
فــي دائ ــرة الــرصــد واملــراقـبــة ،خشية
اح ـت ـم ــال ض ـلــوع ـهــم ف ــي تـفـجـيــرات
مـحـتـمـلــة» ،تـكـشــف م ـصــادر معنية
أن الــدور الرئيسي في هذه املرحلة
يضطلع به كل من تنظيمي «جبهة
النصرة» و«الدولة» .ويبرز في هذا
اإلطار اسمان:
ّ
ـوي ،وه ــو األكـثــر
ـ
ل
ـو
ـ
مل
األول ش ــادي ا
ّ
شـهــرة ،علمًا أنــه يتلقى أوام ــره من
أمير «الـنـصــرة» فــي لبنان ،الــذي لم
ُي ـك ـشــف اس ـمــه ب ـعــد ،وال ـ ــذي يتلقى
األوام ــر ب ــدوره مــن أمـيــر ِّ «الـنـصــرة»
في القلمون أبو مالك التلي ،بخالف
ّ
مــا ت ــردد ســابـقــا ّ ب ــأن امل ــول ــوي صلة
ال ــوص ــل ب ــن ال ـتــلــي واالن ـت ـحــاريــن.
ف ـي ـمــا ت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات أن أســامــة
منصور (أبــو عمر) لم يدخل مخيم
عني الحلوة.
أم ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو مــرت ـبــط بتنظيم
«الــدولــة» ،وهــو على عالقة باملدعو
ع .ي .ال ـتــابــع لـلـتـنـظـيــم األص ــول ــي.

ّ
األحمد :لن نتستر على أي مطلوب
آمال خليل
أك ــد م ـســؤول الـســاحــة اللبنانية في
فتح عزام األحمد السفير الفلسطيني
أن «الـقـيــادة الفلسطينية لــن تسمح
ب ــأن ت ـ ًكــون املـخـيـمــات وع ــن الـحـلــوة
م ـل ـج ــأ ّ
ألي ف ـ ـ ـ ّـار مـ ــن وج ـ ــه ال ـع ــدال ــة
اللبنانية» .وقــال بعد زيارته رئيس
ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام س ـ ــام« :ال تـقـلـقــوا.
سـنـكــون ي ـدًا واحـ ــدة بتنسيق كامل
م ــع ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وأج ـهــزت ـهــا،
الس ـت ـمــرار وض ــع االس ـت ـقــرار واألم ــن
واملحافظة على السلم األهلي» .وزار
ً
األحـمــد أيـضــا كــا مــن الــرئـيــس نبيه
بري واملدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،على أن يلتقي وزير

«عصبة األنصار» تطالب
المولوي بـ«العودة
إلى حيث أتى»

الداخلية نهاد املشنوق غدًا.
وراف ــق األح ـمــد فــي زي ــارات ــه وف ــد من
م ـم ـث ـلــي ف ـص ــائ ــل م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ك ـ ـ ـ ــان ق ـ ــد اج ـت ـم ــع
بـ ـه ــم صـ ـب ــاح ــا فـ ـ ــي مـ ـق ــر الـ ـسـ ـف ــارة

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ــواكـ ـب ــة
لالجتماع نقلت عــن األحـمــد تعهده
باسم فتح وكافة الفصائل «بتسليم
املطلوبني الذين تريدهم الدولة وعدم
التستر أو إخفاء أي مطلوب» .لكنه
تساءل« :كيف وصل املطلوب شادي
املولوي من طرابلس إلى عني الحلوة
ب ـه ــذه ال ـس ـه ــول ــة؟» .ول ـف ــت امل ـس ــؤول
الـفـلـسـطـيـنــي إل ــى أن فـتــح «تـتـعــاون
فــي املـخـيـمــات مــع فـصــائــل إسالمية
ال عالقة لها بها في العادة من أجل
لبنان .وينتظر أن يثمر التعاون».
ومـ ــن ب ــن هـ ــذه ال ـف ـص ــائ ــل« ،عـصـبــة
األنـ ـص ــار اإلس ــام ـي ــة» ال ـت ــي تعتمد
عليها الــدولــة بترويض املتشددين،
وال سـ ـيـ ـم ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـس ــؤول ـه ــا

