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سياسة
تقرير

ضغوط على لبنان لمنع تعاون عسكري مع موسكو

هل يخذل الحريري بوتين؟
خمسة أشهر ّ
مرت على زيارة الرئيس
ولقائه الرئيس
سعد الحريري لموسكو
ّ
الروسي فالديمير بوتين ،وظلت
وعوده بعقد اتفاقات عسكرية مع
حبر على ورق
.روسيا مجرد ٍ
فراس الشوفي
ٌ
ٌ
كثير قاله رئيس الحكومة سعد
كالم
الـ ـح ــري ــري فـ ــي م ــوس ـك ــو فـ ــي أي ـل ــول
املـ ــاضـ ــي عـ ــن ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاون
ال ـت ـجــاري والـعـسـكــري بــن الـبـلــديــن،
بعد أن ُرسمت معالم اتفاقية التعاون
العسكري على هامش مشاركة وزير
ال ــدف ــاع الـلـبـنــانــي يـعـقــوب ال ـ ّـص ــراف،
ف ــي مـنـتــدى الـجـيــش ال ــروس ــي ال ــذي
انـعـقــد فــي مــوسـكــو فــي آب املــاضــي.
واستكملت جهود الـصــراف وقيادة
الجيش بلقاءات عسكرية في بيروت
بـ ــن م ـخ ـت ـصــن روس ول ـب ـنــان ـيــن،
لــاتـفــاق عـلــى الـنـصــوص املـشـتــركــة،
ق ـ ـبـ ــل أن ي ــرسـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراف إلـ ــى

ّ
هل يوقع الصراف مع نظيره
الروسي اتفاقية التعاون
العسكري في نيسان المقبل؟
الحكومة ألخذ التفويض بالتوقيع،
فـيـمــا أن ـجــز ال ـ ــروس ن ــص االتـفــاقـيــة
والتواقيع الالزمة.
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،منع
ت ـع ــاون وزيـ ـ ــري ال ــدف ــاع ال ـي ــاس امل ـ ّـر
وس ـم ـيــر مـقـبــل م ــع األم ـي ــرك ـي ــن ،أي
إم ـكــان ـيــة ل ـت ـع ــاون ع ـس ـكــري روس ــي
ّ
ـ لـ ـبـ ـن ــان ــي جـ ـ ـ ـ ـ ّـدي ،ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل س ـل ـطــة
سياسية ال تملك جــرأة التعاون مع
ً
روسيا وإغضاب األميركيني ،فضال
ع ــن أن مـ ـش ــروع ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـع ــاون
ال ـع ـس ـكــري ،ب ـقــي ف ــي أدراج الـلـجــان
النيابية سنوات طويلة ،قبل أن ّ
يقره
مجلس النواب نهاية العام املاضي.
وما إن نشرت وسائل إعــام روسية
م ـس ـ ّـودة اتـفــاقـيــة ال ـت ـعــاون املـشـتــرك

تقرير

توقيف المطلوب
بجريمة عربصاليم
ألـقــي الـقـبــض أم ــس عـلــى م ــازن ع،
املشتبه فيه الرئيسي بقتل املغدور
عماد حسن فــي بلدة عربصاليم
الـجـنــوبـيــة (ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة) قبل
 10أيـ ـ ــام .وق ــد تـ ـ ــوارى م ـ ــازن عن
الحني ،إلــى أن تم
االنظار منذ ذلــك ُ ِّ
تــوقـيـفــه أم ــس وس ــل ــم إل ــى مكتب
فــرع املعلومات في الجنوب القائم
بالتحقيقُ .ويـتــوقــع إط ــاق ســراح
ع ــدد م ــن امل ــوق ــوف ــن ب ـعــدمــا تـبـ ّـن
أنهم لم يكونوا على علم بالجريمة
ولــم يشاركوا في التحريض على
ارتكابها.
(األخبار)

ا َمل ـ ــرج ـ ـ ّـوة (راب ـ ـ ــط االتـ ـف ــاقـ ـي ــة) ،وه ــي
ث ـ ـمـ ــرة نـ ـق ــاش ــات عـ ـم ــره ــا س ـ ـنـ ــوات،
ح ـتــى ت ـحــركــت ال ـض ـغ ــوط ال ـغــرب ـيــة،
وال سـ ّـيـمــا األمـيــركـيــة والـبــريـطــانـيــة
م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وع ـل ـمــت
«األخبار» أن السفيرة األميركية في
بيروت إليزابيث ريتشارد والسفير
البريطاني هيوغو شــورتــر ،مارسا
ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ب ـه ــدف
عــرق ـلــة تــوق ـيــع االت ـف ــاق ـي ــة .وبـحـســب
امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن ّال ـط ــرح األم ـيــركــي ـ
ال ـبــري ـطــانــي ،ت ــوق ــف ع ـنــد ع ـنــوانــن:
األول ،تــأكـيــد الـغــربـيــن أن الجيش
اللبناني يحصل على ّ
السالح مجانًا
م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وبــريـطــانـيــا،
بينما في حال توقيع اتفاق التعاون،
سـتـمـ ّـد روس ـيــا لـبـنــان ب ـقــرض مالي
ألجل شراء األسلحة .والثاني ،إعالن
الرغبة في الحفاظ على مصدر واحد
لتسليح الـجـيــش عـلــى شــاكـلــة دول
تـحــالــف األط ـل ـســي «ال ـن ــات ــو» ،وع ــدم
تنويع مصادر األسلحة ونوعيتها.
ورب ــط الــديـبـلــومــاسـيــون الـغــربـيــون،
بـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
اللبنانية ـ الروسية ،ومؤتمر روما
ّ
املخصص لدعم الجيش واألجهزة
،2
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
اإليـطــالـيــة ،ال ــذي ال ت ــزال املعلومات
ح ـ ـ ــول م ـ ــوع ـ ــده مـ ـتـ ـض ــارب ــة ب ـس ـبــب
ّ
عراقيل تتعلق بــالــدول املــانـحــة ،وال
ّ
سيما العربية منها.
ُ
ّ
هــي ليست امل ــرة األول ــى الـتــي يـحــرم
ف ـي ـهــا ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ال ـح ـصــول
على أسلحة روسيةّ ،
تدعم ترسانته
امل ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة ب ــأسـ ـلـ ـح ــة م ـ ــن خ ـ ــارج
التسليح الغربي ،الذي ّ
يطوق قدرات
الـ ـجـ ـي ــش ويـ ـحـ ـص ــره ــا فـ ــي م ـه ـمــات
«م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» وال ـع ـم ــل على
ّ
بسط األمن الداخلي ،في ظل الصراع
ّ
مـ ــع الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي والـ ـت ــوت ــر
ّ
ال ـح ــدودي الـقــائــم فــي ال ـبــر والـبـحــر،
وخ ـصــوصــا أن ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري
ّ
تضمن الحديث
الروسي ـ اللبناني،
عن تسليم روسيا لبنان مروحيات
قتالية حديثة ،وأنظمة تقنية ترفع
من مستوى تسليح الجيش.
ً
ومــع أن دوال عربية مثل السعودية
وق ـط ــر وال ـب ـحــريــن واألردن ،وبــرغــم
عالقتها الــوطـيــدة مــع ال ـغــرب ،تملك

الـجــرأة لعقد اتفاقيات عسكرية مع
روس ـي ــا ،تـغـطــي حــاجـتـهــا مــن أن ــواع
م ـح ـ ّـددة مــن األس ـل ـحــة ،وع ـلــى الــرغــم

مــن وج ــود أكـثــر مــن  10آالف جندي
أم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى األرض الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
ووج ـ ـ ــود األم ـي ــرك ـي ــن ف ــي أكـ ـث ــر مــن
(مروان طحطح)

ثـ ــاث ق ــواع ــد ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـب ــاد،
ّ
ســلـمــت روس ـي ــا الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
ع ـشــر دب ــاب ــات ت  90مـ ـتـ ـط ـ ّـورة ،من
أص ــل صـفـقــة ِّتسليم مـئــة دبــابــة من
ذات الـ ـط ــراز ُوق ـ َـع ــت ال ـع ــام املــاضــي.
ّ
وهذه األمثلة وغيرها ،تفكك الذريعة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـسـ ـف ــراء
ت ــرويـ ـجـ ـه ــا ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وت ــرس ــخ
قناعة روسية بأن الحريري وبعض
األط ـ ــراف الـلـبـنــانـيــة« ،ال يخضعون
فقط لــإرادة األميركية ،بل يسيرون
مع اإلدارة األميركية في حربها ّ
ضد
روسيا ،إن من خالل عرقلة اتفاقيات
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري ،أو م ــن خ ــال
امل ـمــارســات الـتــي يـقــوم بـهــا مصرف
ل ـب ـن ــان تـ ـج ــاه الـ ـش ــرك ــات ال ــروس ـي ــة،
وت ـن ـف ـيــذ ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي أص ــدره ــا
األمـيــركـيــون مــن جــانــب واح ــد» على
حد تعبير مصادر ديبلوماسية.
ّ
وفيما تؤكد مصادر وزارية بارزة في
ّ
يتهرب منذ
قوى  8آذار ،أن «الحريري
أشهر من اتفاقية التعاون العسكري
مــع روس ـيــا وكــأن ـهــا لــم ت ـكــن» ،قالت
م ـ ـصـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي فــريــق
مع
تيار املستقبل ،إن
«التعاون قائم ً
ّ
الروس واالتفاقيات ستوقع» ،نافية
وجود أي ضغوط غربية.
حني زار الحريري موسكو في أيلول
املاضي ،لم يكن خافيًا على املؤسسة
الرسمية الروسية ،حاجة الحريري
إلـ ـ ــى غـ ـط ــاء دول ـ ـ ـ ــي ،وإل ـ ـ ــى ص ـف ـقــات
تجارية تساعد رئيس الحكومة في
اس ـت ـعــادة بـعـضــا مــن ق ــدرات ــه املــالـيــة
الـتــي فـقــدهــا فــي الـسـنــوات املــاضـيــة.
ول ـيــس خــاف ـيــا ،وج ــود هــواجــس في
املــؤس ـســات الــرسـمـيــة الــروس ـيــة ،من
اس ـت ـخ ــدام ال ـض ـغــوط ال ـغــرب ـيــة على
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،كـ ــذري ـ ـعـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
«س ـ ـم ـ ّـسـ ــرات» مـ ــن عـ ـق ــود ال ـت ـس ـل ـيــح
امل ـت ــوق ـع ــة ،ف ـي ـمــا تـ ـس ــاور ال ـغــرب ـيــن
ال ـش ـكــوك ذات ـهــا ح ـيــال ه ــذه النقطة.
ف ـه ــل ي ـخ ـضــع الـ ـح ــري ــري لـلـضـغــوط
ال ـغــرب ـيــة ويـ ـخ ــذل ال ــرئ ـي ــس بــوتــن؟
وه ـ ــل س ـي ـع ـمــل ح ـل ـف ــاء روس ـ ـيـ ــا فــي
لـبـنــان عـلــى مـنــع ذل ــك؟ أم أن مؤتمر
األم ـ ــن ال ــدول ــي ال ـس ــاب ــع ف ــي نـيـســان
ّ
املقبل سيكون مــوعـدًا لتكلل جهود
ّ
الصراف بتوقيع االتفاقية مع وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو؟

جريمة الزرارية:
عامل المحطة خسر عينه إلى األبد
هديل فرفور
قـ ــرابـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـ ـص ـ ـرًا ،فـ ــي مـحـطــة
الـبـنــزيــن ال ـتــي يـعـمــل فـيـهــا مـنــذ نحو
ُشهرين فــي بلدة الــزراريــة الجنوبية،
ُ
أطفئت عني العامل السوداني حمدي
ّ
عزالدين أحمد .على حد تعبير طبيب
الـتـجـمـيــل وال ـت ــرم ـي ــم ورئـ ـي ــس بـلــديــة
ال ُـ ــزراري ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور ع ــدن ــان جــزي ـنــي،
ُ
عني حمدي ُ
اليسرى برصاصة
«فرمت»
أطـلـقـهــا املّــواط ــن الـلـبـنــانــي ر.ح .على
وجهه فهشمته .أصابت فكه العلوي
واخترقت عينه لتخرج من أنفه .حدث
هــذا أول من أمــس .وحسب روايــة أهل
ا ُل ـب ـل ــدة ،ووفـ ــق م ــا أظ ـهــرتــه كــام ـيــرات
امل ــراقـ ـب ــة ف ــي امل ـح ـط ــة ،ع ـنــد الـســابـعــة
وعـشــر دقــائــق مــن عصر الـسـبــت ،جاء

ر.ح .ل ـ ُـي ـ ّ
ـزود سـيــارتــه بــالـبـنــزيــن .طلب
م ــن حـ ـم ــدي ت ــزوي ــد الـ ـسـ ـي ــارة بـقـيـمــة
ألـ ـف ــي لـ ـي ــرة ،ف ــاس ـت ـج ــاب ال ـع ــام ــل ل ــه.
وأثـنــاء عملية الـتــزويــد ،تــزامــن وجــود
أحــد رواد املحطة ،وكــان يمأل دراجته
الـ ـن ــاري ــة ب ــال ــوق ــود ،ع ـل ــى م ـق ــرب ــة مــن
سيارة املشتبه به .كان ُيمازح حمدي
ّ
ويتحدث معه ويضحكان معًا .يقول
جــزيـنــي لـ ـ «األخـ ـب ــار» ،إن املـشـبـتــه به
ّ
ظــن بــأن حمدي يسخر منه ويتحدث
ً
ّ
معه ،فتالسن معه وهدده بالقتل قائال
«وال ـل ــه بـقـتـلــك ،بــالــرغــم مــن م ـحــاوالت
حـمــدي الكثيرة التأكيد بــأنــه لــم يكن
ّ
يتحدث اليه».
غاب املشتبه به بعض الوقت ،وتوجه
إل ــى ســاحــة الـبـلــدة ثــم ع ــاد ثــانـيــة الــى
املـ ـحـ ـط ــة .ن ـ ـ ــادى حـ ـم ــدي وطـ ـل ــب مـنــه

االق ـت ــراب قـبــل أن ُي ـصـ ّـوب ســاحــه من
نوع «بومب اكشن» على وجهه .أطلق
ال ـنــار وه ــرب .يــرقــد حـمــدي حــالـيــا في
ُ ُمـسـتـشـفــى الـنـبـطـيــة ال ـح ـكــومــي ،ومــن
املقرر أن يخضع اليوم لعملية إعــادة

من ُ
حمدي
يخضع
أن
قرر
الم
ّ
لعملية إعادة ترميم لفكه
العلوي اليوم
تــرمـيــم لـلـفــك ال ـع ـلــويّ ،أمـ ــا عـيـنــه فقد
ّ
«ت ـع ــط ـل ــت تـ ـم ــام ــا» ،ب ـح ـســب جــزيـنــي
الــذي سيقوم بنفسه بــإجــراء العملية
ُ
لـ ــه .ت ـف ـيــد امل ـع ـط ـيــات األولـ ـي ــة أنـ ــه تـ ّـم
ال ـت ـع ـ ّـرف ع ـلــى امل ـش ـت ـبــه ب ــه م ــن خــال

صــور كــامـيــرات ُاملــراقـبــة الـتــي ّ
سجلت
ّ
رقم السيارة التي كان يستقلها والتي
يبدو أنها مستأجرة .يقول جزيني إن
املشتبه به من قرية جبشيت ،لكنه من
ّ
ُسكان بيروت ،وقد ُعثر على السيارة
ّ
التي كان يستقلها في بلدة أنصار.
بحسب شعبة العالقات العامة لقوى
لم يتم توقيف الجاني
األمن الداخليُ ،
ُ
بعد «لكنه قيد املــاحـقــة» ،فيما تفيد
دات ــا االت ـص ــاالت أن ــه اتـصــل بصاحب
الشركة التي استأجر منها السيارة،
وأخبره ُبأنه لن ُيعيد اليه السيارة في
املوعد املتفق عليه ،وسيقوم بإعادتها
الح ـق ــا ،ق ـبــل أن ُي ـق ـفــل ال ـخــط بـســرعــة.
يصف جزيني الحادثة بـ«املستغربة»،
ن ـ ـظ ـ ـرًا لـ ـلـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ال ـت ــي
ُ
ُ ّ
تثيرها .بــرأيــه ،هــذه الجريمة «تحتم

