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انتخابات

2018

تقرير

جزين:
ــ
صيدا
ّ
ّ
بهية الحريري «تتحرر» من العونيين ...والقوات

انتهى المشهد االنتخابي في دائرة صيدا ــ جزين إلى افتراق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر .أمس ،أعلنت النائبة
بهية الحريري أن المستقبل سيخوض معركة هذه الدائرة مع المستقلين .التشكيلة التي اختارتها ،لم تحررها من عبء
التحالفات فحسب ،بل رفعت معنويات جمهورها ورفعت منسوب التحدي أيضًا عند العونيين

العونيون يستبعدون جاد صوايا
عن المقعد الكاثوليكي
أيـمــن الـحــريــري كـجــزء مــن إرث والــده
رفيق الـحــريــري« .قــرر دنــش التراجع
عن شــراء العقار ،لكن أيمن الحريري
رف ــض إع ــادة األم ـ ــوال .حينها تدخل
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وب ـ ـ ــادر إل ـ ــى إع ـ ــادة
أموال دنش» ،قالت املصادر.
تضيف امل ـصــادر أن خـيــار العونيني
بــالـتـحــالــف م ــع الـجـمــاعــة اإلســامـيــة
وع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ال ـ ـبـ ــزري ،م ـ ــرده إل ــى
رغبتهم «فــي التحالف مــع فريق أقل
مــن املستقبل بقوته التجييرية .في
حني أن انضمامهم إلى الئحة واحدة
مع الحريري يحقق لألخيرة املرتبة
األولى في ترتيب املرشحني».
مهما تـكــن أس ـبــاب فــك الـتـحــالــف بني
ال ـت ـي ــاري ــن األزرق وال ـب ــرت ـق ــال ــي ،فــإن
«األم ــور ع ــادت إلــى طبيعتها» تقول
املصادر.
تحررت الحريري من عبء التحالفات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،س ـ ـ ــواء مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات أو
ال ـع ــون ـي ــن .اخ ـ ـتـ ــارت م ــن ج ــزي ــن عــن
املـ ـقـ ـع ــد املـ ـ ــارونـ ـ ــي األول ال ـج ــزي ـن ــي
أم ــن إدم ــون رزق ،وع ــن الـثــانــي قائد
الـ ـ ــدرك امل ـت ـقــاعــد صـ ــاح جـ ـب ــران ابــن
م ــزرع ــة املـطـحـنــة الــواق ـعــة ف ــي الـجــزء
الـشـمــالــي م ــن ق ـضــاء ج ــزي ــن .أم ــا عن
امل ـق ـع ــد ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي ،ف ـق ــد اخـ ـت ــارت
روب ـي ــر الـ ـخ ــوري ابـ ــن امل ـحــارب ـيــة في
ساحل جزين .هذا التنوع الجغرافي
وحيثيات املرشحني الثالثة والـقــوة
التجييرية الكبيرة التي تتمتع بها

الئحة عازار وسعد
تعلن من جزين
يـسـجــل لـلـمــرشـحــن إب ــراه ـي ــم ع ــازار
وأسـ ــامـ ــة س ـع ــد ت ـف ـض ـي ـل ـه ـمــا إعـ ــان
الئحتهما لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،غـدًا
السبت ،من مدينة جزين ،على أن ينظم
فــي مــديـنــة صـيــدا مـهــرجــان انتخابي
آخر ألعضاء الالئحة في وقت الحق.
ومن املتوقع أن تشمل الالئحة الرباعية
إلــى سعد وع ــازار ،املــرشــح عــن املقعد
السني في صيدا القيادي في التنظيم
الشعبي الناصري عبد القادر البساط
وامل ــرش ــح عــن املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي في
جزين جــوزيــف مـتــري .وتــوافــق سعد
وعـ ـ ــازار ع ـلــى إب ـق ــاء امل ـق ـعــد امل ــارون ــي
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ج ــزي ــن شـ ــاغ ـ ـرًا بـسـبــب
ض ــراوة املنافسة مــع مرشحي التيار
الــوطـنــي الـحــر العونيني (أم ــل أبــو زيد
وزيــاد أســود) ولعدم تشتيت الصوت
التفضيلي على مستوى القضاء.

آمال خليل
تـنـفــس مـنــاصــرو ت ـيــار املستقبل في
ص ـيــدا ال ـص ـع ــداء ،أمـ ــس ،ب ـعــد إع ــان
النائبة بهية الحريري أنها ستخوض
االنتخابات في دائــرة صيدا – جزين
مع مرشحني مستقلني ،ال مع أحزاب
سـيــاسـيــة .بـخـطــوتـهــا هـ ــذه ،وضـعــت
سـيــدة مجدليون ح ـدًا لتحالف نافر
كـ ـ ــان ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـص ــل مـ ــع ال ـت ـي ــار
ً
الوطني الحر« ،لم يكن سهال تسويقه
عـ ـن ــد ق ـ ــواع ـ ــد ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ول ـ ـ ــو ح ـقــق
ً
م ـصــالــح انـت ـخــاب ـيــة م ـت ـبــادلــة .أص ــا
جمهورنا لم يكن ليتقبل التصويت
ل ـل ـنــائــب زيـ ــاد أس ـ ــود ،الـ ــذي رف ــع في
وقــت ســابــق شـعــار أرض ــي ح ــدودك»،
كما تقول مصادر املاكينة االنتخابية
للمستقبل.
في املقابل ،لم يتقبل بعض العونيني
ال ـ ـص ـ ـع ـ ــود ف ـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــب واحـ ـ ـ ـ ـ ــد م ــع
«املستقبل» ألسباب منها ما يتصل
بــالــذاكــرة الـقــديـمــة مـثــل زم ــن تهجير
قــرى شرقي صيدا عــام  ،1985ومنها
يعود إلى الذاكرة الحديثة مثل قضية
أحمد األسير.
هـنــاك سـبــب مستجد أث ــار امتعاضًا
داخـ ـ ــل ال ـح ـل ـقــة ال ـض ـي ـقــة ف ــي ال ـت ـيــار
األزرق .بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ف ــي
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ت ـك ـبــد ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري تبعات الحملة التحريضية
ال ـت ــي شـنـهــا زيـ ــاد أسـ ــود ض ــد ش ــراء
رج ــل األع ـم ــال الـشـيـعــي محمد دنــش
ع ـقــارًا فــي كـفــرفــالــوس يملكه شقيقه
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ال ـح ــري ــري ف ــي صـ ـي ــدا ،ك ـل ـهــا عــوامــل
أن ـت ـج ــت «ت ـش ـك ـي ـل ــة» ق ــد ت ـس ـجــل مــن
خــال ـهــا بـهـيــة ال ـح ــري ــري ه ــدف ــن في
مــرمــى ال ـلــوائ ــح امل ـنــاف ـســة ع ـلــى نحو

م ـبــدئــي :األول ،مـقـعــدهــا ال ـص ـيــداوي
امل ـض ـم ــون ،وال ـث ــان ــي م ـق ـعــد جــزيـنــي
يكون جزءًا من كتلة املستقبل.
إذا أعطت بهية الحريري وحدها 20

أل ــف ص ــوت لــائـحــة (ي ـقــدر الـحــاصــل
االن ـت ـخــابــي بـ ـ  14أل ــف صـ ــوت) ،م ــاذا
يـمـكــن أن يـعـطـيـهــا ال ـش ــرك ــاء ال ـجــدد
املستقلون؟

مـ ــن امل ـ ـقـ ــدر أن ي ـس ـت ـف ـيــد امل ـس ـت ـشــار
القانوني للحريري ،املحامي حسن
شـ ـم ــس ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـ ــذي رشـ ـحـ ـت ــه عــن
امل ـق ـعــد ال ـس ـنــي ال ـص ـي ــداوي ال ـثــانــي،

عباس الجوهري موقوفًا :كبتاغون؟
لـ ــم ي ـك ــد ُيـ ـع ـ َـل ــن خ ـب ــر ت ــوق ـي ــف ال ـش ـي ــخ ع ـبــاس
ال ـجــوهــري ،حـتــى انـطـلـقــت حـمـلــة إعــامـيــة على
مواقع التواصل االجتماعي متحدثة عن «تركيب
ملف» للمرشح عن أحد مقاعد بعلبك ـ الهرمل
الشيعية« .املكتب اإلعالمي» للشيخ الذي أوقف
تحدث عن
«أثناء تجديد اإلقامة للعاملة
املنزلية» ّ
ّ
سياسة «كــم األف ــواه» ،معتبرًا أن «هــذا التوقيف
امل ـفــاجــئ يــأتــي بـعــدمــا اسـتـحـصــل الـشـيــخ على
س ـجــل عــدلــي «ال ح ـكــم ع ـل ـيــه» ،ب ـتــاريــخ  4آذار
 .»2018وقبل أن ُيصدر «املكتب اإلعالمي» بيانًا
ينفي فيه مــا ورد فــي بيان «املكتب اإلعــامــي»
ّ
نـفـســه ،أع ـلــن األم ــن ال ـع ــام أن ال ـجــوهــري أوق ــف
«عندما جاء إلى مديرية األمن العام في بيروت
لتقديم طلب للحصول على جــواز سفر ،فتبني
ّ
بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات».
أن ّ
ّ
وأكـ ــد األم ــن ال ـعــام أن ال ـجــوهــري لـيــس مــوقــوفــا
ّ
لصالحه ،إنـمــا بـنـ ًـاء على ق ــرار قضائي ،بعدما
تبني وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقمها
 ٨٦٩/٨٦تاريخ  ٢٠١٨/٢/١٢صادرة عن قاضي
التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات .وذكر
ّأن ــه «بـمــراجـعــة الـنـيــابــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة في
جبل لبنان ،أشارت بتوقيف الجوهري وإحالته

إليهاُ ،فأحيل صاحب العالقة إلى النيابة العامة
املذكورة بالتاريخ نفسه».
وب ـع ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن تــوق ـيــف ال ـج ــوه ــري بـجــرم
م ـخ ــدرات ،س ــرد الـبـيــان األول ملكتبه اإلعــامــي
قـصــة تفيد بـ ّـأنــه «مـنــذ قــرابــة الـخـمــس سـنــوات،
كــان شقيق النائب الحالي حسني املــوســوي قد
استأجر شقة في تعلبايا ملدة ثمانية أشهر ،وكان

رئيس اللقاء العلمائي الشيخ عباس الجوهري
يسكن املكان نفسه قبل السيد املوسوي» .وزعم
البيان أنه «بعد خروج السيد من الشقة ّ
املؤجرة،
ّ
ّتم ضبط كمية من الكبتاغون في املكان ،فأحيل
وقتها املوسوي إلى التحقيق وكذلك الجوهري،
ّ
قبل أن يتبني في ما بعد أن ما حدث لعبة خبيثة
مــن ح ــزب الـلــه لــإيـقــاع بــالـجــوهــري والـنـيــل منه
بسبب معارضته لقتال حزب الله في سوريا».
ـان باسم «مكتب الشيخ
هذا البيان ُأتبع ببيان ثـ ٍ
عباس الجوهري» أيضًا ،أوضح ّأنه «صدر بيان
مـتـســرع عــن أح ــد أفـ ــراد الـعــائـلــة لــم يـكــن دقيقًا
وتـضـ ّـمــن مـعـلــومــات مـغـلــوطــة .ل ــذا ننفي كــل ما
موثق
ورد فيه وسـيـصــدر غ ـدًا بـيــان تفصيلي ّ
يـعــرض كــل املــابـســات ويـشــرح الحقيقة» .وإذ
ّ
حيد البيان الثاني األمن العام ،تحدث عن «اتجاه
لـفـبــركــة إعــام ـيــة وت ـقــديــم م ـع ـلــومــات مـغـلــوطــة
إضافية لفبركة القضية وتلفيق اتهامات للشيخ
الجوهري».
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن ال ـجــوهــري ،املــرشــح إلــى
االنتخابات النيابية في بعلبك ـ ـ الهرمل ،معروف
بمواقفه املعادية لحزب الله.
)األخبار(

من الحاصل االنتخابي الذي تؤمنه
رئيسة الالئحة .في حديث سابق الى
«األخبار» ،أشار شمس الدين إلى إن
ماكينة املستقبل قــادرة على توزيع
األصوات التفضيلية بدقة بينه وبني
الحريري ،ما يؤمن فرصًا متساوية
لهما بــالـفــوز .أمــا فــي جــزيــن ،فتقدر
املــاكـيـنــة حـصــول املــرشـحــن الثالثة
ع ـلــى م ــا ال ي ـقــل ع ــن  7آالف ص ــوت.
عـلـمــا ب ــأن ص ــاح ج ـبــران حـصــل في
االنتخابات الفرعية عــام  2016على
 3162صوتًا .في حني حصل النائب
الـ ـس ــاب ــق إدمـ ـ ـ ــون رزق (والـ ـ ـ ــد أم ــن
رزق) عــام  ،2009على  7399صوتًا.
وعـلـيــه ،يـمـكــن لـلـحــريــري أن تضمن
الفوز بمقعدين سني وجزيني ،إما
ماروني أو كاثوليكي.
ب ـع ــدم ــا ح ـس ــم «امل ـس ـت ـق ـب ــل» خ ـي ــاره
االن ـت ـخــابــي ،رس ــا املـشـهــد فــي دائ ــرة
ص ـ ـيـ ــدا – جـ ــزيـ ــن حـ ـت ــى اآلن ع ـلــى
الئحة الحريري ومستقلني ،والئحة
العونيني والجماعة اإلسالمية وعبد
الرحمن البزري ،والئحة أسامة سعد
وإبراهيم عــازار .ويتوقع أن تتشكل
الئ ـحــة راب ـعــة مــن ال ـق ــوات اللبنانية
والكتائب وعدد من املستقلني ،علمًا
بأن القوات رشحت عجاج حداد عن
املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي ف ــي جــزيــن (فــي
انـتـخــابــات  2009ن ــال  6498صــوتــا)
وس ـم ـيــر ال ـب ــزري ع ــن امل ـق ـعــد الـسـنــي
في صيدا .أمــا الكتائب فقد رشحت
ريمون نمور عن املقعد الكاثوليكي
وجــوزيــف نـهــرا عــن املقعد املــارونــي
في جزين.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي ع ــون ــي
لــ»األخـبــار» أن التيار الوطني الحر
حـ ـس ــم أخ ـ ـيـ ـ ـرًا خ ـ ـي ـ ــاره ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي فـ ــي ج ــزي ــن بــاع ـت ـمــاد
سليم الـخــوري ولـيــس جــاد صــوايــا.
وربط متابعون هذا القرار بترشيح
بهية الـحــريــري روبـيــر ال ـخــوري عن
املقعد الكاثوليكي ،وهو قريب سليم
الخوري وابن بلدته املحاربية .وثمة
ت ـقــديــر بـ ــأن ال ـعــون ـيــن وجـ ـ ــدوا بــأن
ال ـحــريــري تستطيع حـصــد أص ــوات
ناخبي بلدات ساحل جزين من خالل
روبير الخوري ،فقرروا اعتماد سليم
الخوري بدل صوايا.

ألمانيا ترفض مجاراة ترامب ...ضد حزب الله
يحيى دبوق
يتواصل الكباش األميركي ـ األوروبــي
ح ــول االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،الــذي
يـ ـب ــدو أن ـ ــه ت ـ ـجـ ــاوز مـ ـع ــادل ــة ال ـت ـهــديــد
ب ــإس ـق ــاط ــه أم ـي ــرك ـي ــا ،م ـق ــاب ــل مـمــانـعــة
أوروب ـيــة ،تسعى لتثبيته .الــواضــح أن
«ال ـك ـبــاش» ت ـحــول ال ــى اب ـت ــزاز أمـيــركــي
وضـ ــع أوروب ـ ـ ــا أم ـ ــام خ ـي ــار م ــن اث ـنــن:
إم ــا مــواج ـهــة تـبـعــات كــارث ـيــة إلسـقــاط
االت ـ ـف ـ ــاق؛ وإم ـ ـ ــا ت ـص ـح ـيــح ن ـت ــائ ــج كــل
اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ّ
وترميمها ،بما يشمل سلة مطالب قد
تفوق قدرة األوروبيني على تحقيقها.
مــن أب ــرز ال ـشــروط املــوضــوعــة أميركيًا
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن ،تـ ـ ـح ـ ــت ط ــائـ ـل ــة
االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني،
إدراج ح ــزب الـلــه عـلــى الئـحــة اإلره ــاب
األوروبية ،من دون تفريق بني جناحيه
السياسي والـعـسـكــري .شــرط يـعـ ّـد من
ناحية إدارة الرئيس األميركي ،دونالد
تــرامــب ،ضمن سلة ش ــروط مــا يسميه
«الـقـضــايــا غـيــر ال ـنــوويــة» مــع الجانب
اإلي ــران ــي ،ومــن بينها تطوير الـقــدرات
الصاروخية والعمل على «تأبيد» مدة
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وص ــد ن ـفــوذ طـهــران
امل ـت ـن ــام ــي (عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة اإلخـ ـف ــاق ــات
األميركية) في املنطقة ،بــدءًا من لبنان
ً
وســوريــا ،وص ــوال الــى بــاب املـنــدب ،في
الجنوب اليمني.
صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروزالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم ب ـ ــوس ـ ــت
اإلسرائيلية ،كشفت أمس عن اتصاالت
قـ ــائ ـ ـمـ ــة وم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة بـ ـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة الـغــربـيــة
ال ـثــاث املــوق ـعــة عـلــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
اإليــرانــي :فرنسا وأملــانـيــا وبريطانيا،
تهدف الى فرض إمالءات أميركية على
األوروب ـ ـي ــن ،تـحــت مـسـمــى «تصحيح
عيوب» االتفاق .مصدران مطلعان على
امل ـفــاوضــات بــن الـجــانـبــن ،أشـ ــارا في
حديث خاص للصحيفة من برلني ،الى
ّ
العصي
أن «الحكومة األملانية وضعت
فــي عـجــات مـفــاوضــات املـلــف الـنــووي
اإلي ــران ــي م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،عبر
رفـضـهــا مـطـلــب إدراج ح ــزب ال ـلــه على
الئحة اإلرهاب ،بال تفريق بني جناحيه
العسكري والسياسي».
امل ـص ــدران املـطـلـعــان عـلــى امل ـفــاوضــات،
أكـ ــدا لـلـصـحـيـفــة أن إدارة املـسـتـشــارة
األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل «هـ ــي األق ــل

تعاونًا» مع األميركيني من بني الــدول
األوروب ـي ــة الـثــاث (إضــافــة الــى فرنسا
ً
وبريطانيا) .و«عندما سألنا مسؤوال
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة عن
امل ــوق ــف األمل ــان ــي ،أعـ ــاد ال ـت ـشــديــد على
طلب الرئيس تــرامــب ض ــرورة أن يقدم
األوروبـ ـ ـي ـ ــون ع ـل ــى إدراج ح ـ ــزب ال ـلــه
بجناحيه ،على الئحة اإلرهاب» ،ولفت
ال ــى أن واش ـن ـطــن تـعـمــل م ــع شــركــائـهــا
األوروبـ ـ ـي ـ ــن ع ـل ــى م ـعــال ـجــة املـ ـخ ــاوف
املشتركة حيال االتفاق النووي ،وكذلك
مواجهة «السلوك اإليراني الخبيث».
وف ـق ــا ل ـل ـم ـصــدريــن امل ـط ـل ـع ــن ،رف ـضــت

السفير األوروبي
في تل أبيب :ال تغيير
في موقفنا تجاه
حزب الله

إدارة ميركل «هي األقل تعاونًا» مع األميركيين (أ ف ب)

برلني مطلب الوفد األميركي املفاوض،
وام ـ ـت ـ ـن ـ ـعـ ــت ع ـ ـ ــن «ح ـ ـظ ـ ــر ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
ب ـج ـن ــاح ـي ــه» .أمـ ـ ــا األسـ ـ ـب ـ ــاب امل ــوج ـب ــة
للرفض ،بحسب املوقف األملاني ،فترتكز
على أن «املــوقــف مــن حــزب الـلــه يتعلق
باملفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية،
وتـ ـتـ ـع ــام ــل أملـ ــان ـ ـيـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص ه ــذه
امل ـســألــة ان ـطــاقــا م ــن أن إدارة تــرامــب،
شديدة التأييد إلسرائيل».
لجهة موقفي فرنسا وبريطانيا ،أكد
أحــد املصدرين املطلعني للصحيفة أن
الدولتني منقادتان للمطلب األميركي
ب ـ ـض ـ ــرورة م ـع ــاق ـب ــة حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،لـكــن
الخالف بني باريس ولندن حول ماهية
اإلجراءات العقابية التي يجب اتخاذها
في مواجهته.
وإل ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب حـ ـظ ــر ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه فــي
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،أك ـ ــد امل ـ ـسـ ــؤول األمـ ـي ــرك ــي أن
الــرئـيــس تــرامــب يــريــد مــن األوروب ـي ــن
«قطع تمويل الحرس الثوري اإليراني
ووكالئه من امليليشيات ،وكل شخص
يدعم اإلرهاب اإليراني» ،ويطالب أيضًا
«انضمام أوروبا الى أميركا في العمل
ع ـلــى تـقـيـيــد ت ـطــويــر واخ ـت ـب ــار ال ـقــدرة
الصاروخية البالستية اإليرانية ومنع
انـتـشــارهــا وتـصــديــرهــا ،وتـحــديـدًا الى
الـيـمــن ،كما على أوروب ــا املـســاعــدة في
مــواجـهــة تـهــديــدات إي ــران السيبرانية،
وردع عدوان إيران وتهديدها للمالحة
الدولية ،والضغط على طهران لردعها
عن انتهاك حقوق مواطنيها ،بل ووقف
كـ ــل ت ـع ــام ــل اقـ ـتـ ـص ــادي م ـع ـه ــا يـ ــؤدي
ال ــى تـمــويــل ال ـحــرس ال ـث ــوري اإليــرانــي
وإثرائه».
في السياق نفسه ،شدد سفير االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،إي ـم ــان ــوي ــل
جـيــوفــريــه ،فــي كـلـمــة أل ـقــاهــا فــي مركز
بحثي إســرائـيـلــي فــي الـقــدس املحتلة،
على أن ال تغيير في املوقف األوروبــي
تـ ـج ــاه إدراج ح ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـل ــى الئ ـحــة
اإلره ــاب األوروب ـيــة ،وأضــاف «االتحاد
األوروبـ ـ ــي ي ــدرس بـشـكــل دائ ــم املــوقــف
مــن حــزب الـلــه ،ويــوجــد مقترح لفرض
عـ ـق ــوب ــات إض ــافـ ـي ــة ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــات
ومحافل لــدى هــذا التنظيم» ،وبحسب
جـيــوفــريــه «قـ ــرار كـهــذا يـجــب أن يتخذ
بإجماع كل الدول األعضاء (في االتحاد
األوروب ــي) ،إذ للقضية اعتبارات جيو
سـيــاسـيــة ،ال نــريــد أن تــزعــزع اسـتـقــرار
لبنان».

تقرير

التعاون العسكري مع موسكو :تأجيل ومماطلة
فراس الشوفي
نـجـحــت ال ـض ـغــوط ال ـغــرب ـيــة ،األمـيــركـيــة
والبريطانية ،حتى اآلن ،في منع لبنان
مــن توقيع اتفاقية تـعــاون عسكري مع
روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة .ف ـمــن «ال ـغ ـب ــار» في
أدراج اللجان النيابية ،إلى «العتمة» في
أدراج األمــن العام ملجلس ال ــوزراء فؤاد
فليفيل ،تنام اتفاقية التعاون العسكري
ال ـل ـب ـنــانــي ـ ـ ال ــروس ــي ب ــأم ــر م ــن رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ،تنفيذًا لرغبة
ّ
غربية في التحكم بنوعية سالح الجيش
الـلـبـنــانــي ،وحـصــر تـعــاونــه مــع جيوش
حلف «الناتو».
يـمـكــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أن ي ــواف ــق على
ط ـلــب وزارة ال ــدف ــاع واإلجـ ـ ـ ــازة لـلــوزيــر
بتفويض من يراه مناسبًا للتوقيع على
«مشروع ترتيب تقني بني وزارة الدفاع
ووزارة الــدفــاع الكندية بـشــأن التعاون
العسكري» في جلسة  7آذار املاضي ،لكن
ال يمكن مـجـلـ َـس الـ ــوزراء أن يـضــع على
ج ــدول أعـمــالــه تـفــويــض تــوقـيــع اتفاقية
التعاون العسكري مع موسكو إلى وزير
ال ــدف ــاع ي ـع ـقــوب الـ ـص ــراف .ال ـغ ــري ــب ،أن
عشرة وزراء على األقل سألتهم «األخبار»

عن االتفاقية مع كندا ،ال يــدرون إن كان
مجلس الـ ــوزراء قــد أقـ ّـرهــا ،أو لــم يفعل،
ً
أصال عن ماهيتها .فال ّ
يهم
ولم يسألوا
إن ك ــان هـنــاك تـكــريــس رسـمــي لتحويل
الجيش إلــى جــزء مــن «الـنــاتــو» وإدخــال
لـبـنــان رسـمـيــا ف ــي «س ـيــاســة امل ـح ــاور»،
ّ
يشتد فيه صراع القوى وسباق
في زمن
ّ
التسلح بني روسيا والحلف األطلسي،
من أوراسيا إلى املتوسط.
في الحسابات الــروسـ ّـيــة ،أنجز الخبراء
ن ــص االت ـف ــاف ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وأق ــرت ـه ــا
الجهات املعنية في موسكو كاملة ،وهي
تنتظر توقيع الجانب اللبناني .يطمح
ال ــروس أن يكون التوقيع بــدايــة نيسان
املقبل ،خالل زيــارة وزيــر الدفاع يعقوب
ال ـ ـ ّـص ـ ــراف ووف ـ ـ ـ ٍـد مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش،
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي أع ـ ـمـ ــال م ــؤت ـم ــر األمـ ــن
الــدولــي السابع في العاصمة الروسية،
ال ــذي يـشــارك فيه عـشــرات وزراء الــدفــاع
حول العالم .وبحسب املعلومات ،أنهت
ّ
ق ـيــادة الـجـيــش ب ــدوره ــا ال ـجــزء ّ املتعلق
بـهــاّ ،
وزودت وزي ــر الــدفــاع بالنصوص
ّ
الــازمــة ،فيما أنجز الــصــراف مــن جهته
م ـه ـم ـتــه ح ـت ــى اآلن ،ب ــرف ــع ال ـط ـل ــب إل ــى
األمــانــة الـعــامــة ملجلس ال ـ ــوزراء ،إلدراج

يتذكرون أن
وزراء ال ّ
أقر «التعاون
مجلسهم ّ
العسكري» مع كندا!

قـ ــرار مـنـحــه تـفــويــض تــوقـيــع االتـفــاقـيــة
على جدول أعمال الحكومة ،منذ أسبوع
ّ
على األقل.
لـيــس ه ــذا فـحـســب ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
أن رئيس الجمهورية العماد ميشال
ّ
ع ـ ـ ـ ــون ،أك ـ ـ ـ ــد عـ ـب ــر وسـ ـ ـط ـ ــاء ل ـ ّل ـج ــان ــب
ال ــروس ــي أن االت ـفــاق ـيــة س ـت ــوق ــع ،وأن
ع ــون يـ ّ
ـرحــب بــالـتـعــاون الـعـسـكــري مع
روسيا ويرغب به ،وأن بعبدا حريصة
على ال ـتــوازن فــي عــاقــات الجيش مع
ّ
ال ـج ـيــوش ال ـصــدي ـقــة ،ف ــي وق ــت يــؤكــد
فيه رئيس املجلس النيابي نبيه ّ
بري

ضرورة توقيع االتفاقية.
ّ
شفهيًا ،املعنيني
وكــذلــك أبلغ الـ ّـصــراف،
عن الجانب العسكري الروسي هنا في
بيروتّ ،نيته توقيع االتفاقية مع نظيره
ال ــروس ــي س ـيــرغــي شــوي ـ ّغــو ف ــي مــؤتـمــر
األمــن الدولي السابع ،لكنه ينتظر قرار
التفويض من مجلس الوزراء.
ع ــدم إدراج ال ـب ـنــد ع ـلــى جـ ــدول مجلس
الوزراء أمس ،يجعل من جلسة الحكومة
يــوم الثالثاء املقبل ،املهلة األخيرة أمام
ال ـح ـك ــوم ــة مل ـن ــح ال ـت ـف ــوي ــض ل ـل ـص ـ ّـراف.
وبذلك يبقى أمام وزير الدفاع اللبناني،
أس ـ ـبـ ــوع واح ـ ـ ــد إلب ـ ـ ــاغ ال ـ ـ ـ ــروس ب ـق ــرار
الـحـكــومــة ،لـكــي يتسنى لـ ــوزارة الــدفــاع
الــروسـيــة الـشــروع بــإعــداد جــدول أعمال
شــوي ـغــو ع ـلــى ه ــام ــش أعـ ـم ــال املــؤت ـمــر،
وتأكيد توقيع االتفاقية .وليس واضحًا
بعد ،إن كان الحريري سيضع االتفاقية
ع ـلــى جـ ــدول مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـبــوع
املقبل ،أو أن مهلة مؤتمر األمــن الدولي
ّ
ستمر من دون توقيع االتفاقية
السابع،
فــي اسـتـمــرار لسياسة املماطلة وتلبية
لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،الـ ـس ــاعـ ـي ــة إل ــى
«حـصــار» الجيش اللبناني ،بالتسليح
والتدريب واالتفاقيات.

