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سياسة

ّ
شركة لبنانية إماراتية تصنع سفنًا حربية إلسرائيل
تقرير

يحيى دبوق
عـنــدمــا تـتـحــدث إســرائـيــل عــن تطور
عــاقــات ـهــا م ــع «االع ـ ـتـ ــدال ال ـعــربــي»،
وعن شركاء في املصالح واألهــداف،
وأي ـ ـضـ ــا عـ ــن تـ ـح ــال ــف ،يـ ـتـ ـب ــادر ال ــى
الــذهــن الـعــاقــات والتنسيق ،املعلن
وغـ ـي ــر املـ ـعـ ـل ــن ،مـ ــع دول خـلـيـجـيــة،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
واإلمارات العربية املتحدة وعدد من
دول املغرب العربي .أن ينسحب ذلك
الــى «شــركــاء» لبنانيني ،هــي مسألة
في الـعــادة املتبعة إسرائيليًا ،تبقى
ك ــي ال ـك ـت ـم ــان ،وال ي ـش ــار إل ـي ـه ــا ،إال
نادرًا ،كما حصل في حرب عام .2006
إال أن تـ ـعـ ـبـ ـي ــر شـ ـ ــركـ ـ ــاء ل ـب ـن ــان ـي ــن
إلسرائيل ،قد يعني ،كما يتبادر الى

اسكندر صفا ووزير
الدفاع اللبناني
اسـكـنــدر صـفــا ،اللبناني وحــامــل الجنسية
الـفــرنـسـيــة ،يـعــد أح ــد أق ـطــاب ق ـطــاع الشحن
ال ـب ـح ــري وب ـن ــاء ال ـس ـفــن ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا .يملك
وشقيقه أكرم مجموعة  Privinvestالقابضة
التي تحوز إضافة الى الـ  30باملئة من أسهم
«أبـ ــو ظـبــي م ـ ــار» ،عـ ــددًا آخ ــر م ــن الـشــركــات
الفرعية املنتشرة في أوروبا ،وهي تعد رائدة
فــي صـنــاعــة الـسـفــن الـعـسـكــريــة والـتـجــاريــة
وال ـي ـخ ــوت ،وتـمـلــك مـنـشــآت وأح ـ ــواض بـنــاء
سفن متفرعة في اإلمــارات وأملانيا وفرنسا
وإنكلترا واليونان.
اسكندر صفا هو شقيق صهر نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع اللبناني ،سمير
مقبل ،ويرد في تقارير إعالمية ،أن آن ماري
سمير مقبل ،ابنة الوزير مقبل ،تملك أسهمًا
ف ــي م ـج ـمــوعــة  ،Privinvestامل ـم ـلــوكــة من
األخــويــن صفا ،والتي تنفذ مشروع السفن
الحربية اإلسرائيلية.
ويرد اسم صفا وشركاته ،في مداوالت الهبة
السعودية ( 3مليارات) امللغاة ،بعد اختياره
لبناء ثالثة زوارق هجومية للجيش اللبناني
من طــراز «كومباتينت اف اس  ،»46على أن
يصار الى تعريتها من تسليحها وتجهيزها
األســاســي .وقــد تــداول اإلعــام في حينه ،أن
قيمة الصفقة مــع صفا بلغت  200مليون
يورو ،من أموال الهبة السعودية.

الذهن ابتداء ،مجرد مقاولني لتحقيق
املصالح اإلسرائيلية في لبنان ،وهذا
ما خبره اللبنانيون جيدًا عبر العقود
املاضية منذ احتالل فلسطني ،أو ما
قبل إعالن إنشاء الكيان اإلسرائيلي.
خ ـب ــر ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون عـ ـم ــاء ســاب ـقــن
وحاليني بمعنى أتباع ،لكن أن يطور
اللبنانيون أنفسهم الــى الـحــد الــذي
يتحولون الــى شــركــاء إلســرائـيــل في
تعزيز قوتها وترسانتها العسكرية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدد أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء جـ ـل ــدتـ ـه ــم مــن
اللبنانيني ،وتـحــديـدًا تـجــاه «تهديد
ل ـب ـنــانــي» ،ه ــو ت ـط ــور ق ــد ي ـك ــون غير
مسبوق.
أم ـ ـ ــس ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت» أن شركة «أبو ظبي مار»
اإلم ــارات ـي ــة ،ال ــرائ ــدة ف ــي الـخـلـيــج في
بناء السفن ،هي شريكة في بناء أربع
س ـفــن حــرب ـيــة م ــن ّط ـ ــراز «س ــاع ــر ،»6
كانت إسرائيل قد وقعت عقدًا لبنائها
م ــع ش ــرك ــة «ت ـي ـس ـن ـك ــروب» األمل ــان ـي ــة
لحماية املنشآت الغازية اإلسرائيلية
م ــن ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـن ـي ــة ف ــي ع ــرض
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط .وكـ ـشـ ـف ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
عقدًا باملقاولة ،وشراكة بينية ،تربط
الشركة اإلماراتية بنظيرتها األملانية،
تـ ـلـ ـت ــزم ب ـم ــوج ـب ــه «أبـ ـ ـ ــو ظـ ـب ــي مـ ــار»
امل ـســاه ـمــة ف ــي ه ـنــدســة ال ـس ـفــن الـتــي
ستبنى في أحــواض السفن اململوكة
من الشركة.
الـ ـصـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـقـ ــدرة
ال ـع ـس ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مــرت ـب ـطــة
باتجاهني :ان الشركة اإلماراتية «أبو
ظ ـبــي م ـ ــار» ،م ـم ـلــوكــة م ــن مـجـمــوعــة
العني الــدولـيــة (اإلمـ ــارات) بنسبة 70
ف ــي امل ـئ ــة ،فـيـمــا يـمـلــك رج ــل األع ـمــال
الـلـبـنــانــي ،اس ـك ـنــدر ص ـفــا 30 ،باملئة
من أسهمها ،كما أنــه يتولى منصب
امل ــدي ــر الـ ـع ــام وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـشــركــة .أمـ ــا االتـ ـج ــاه ال ـث ــان ــي ،فــإن
الشركة اإلماراتية ،التي يديرها صفا،
تدرك مسبقا بأن السفن التي تتولى
ب ـنــاء ج ــزء مـنـهــا فــي أحــواض ـهــا ،هي
سفن حربية إسرائيلية.
يكشف تقرير «يــديـعــوت أحــرونــوت»
أن ما سماه «قصة غرام» بني الشركة
اإلماراتية «أبــو ظبي مــار» واألملانية
«ت ـي ـس ـن ـكــروب» ،ب ــدأت ع ــام  2009من
خالل اتصاالت للتعاون الطويل األمد.
وفــي نيسان  ،2010وقعت الشركتان
عـ ـقـ ـدًا ت ـن ـت ـقــل ب ـمــوج ـبــه ش ــرك ــة ب ـنــاء
السفن التي تملكها «تيسنكروب» الى

«أبو ظبي مار» ،وتكون بني الجانبني
«ش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة بــاملـنــاصـفــة»
في قطاع بناء السفن العسكرية .مع
ذل ــك ،الـشــراكــة كـمــا يشير الـتـقــريــر لم
تنجح بالكامل ،لكن بموجب صفقة
بني الشركتني ،انتقلت ملكية أحواض
كيل األملانية
بـنــاء السفن فــي مدينة ُ
الى «أبو ظبي مار» ،التي غ ّير اسمها

يدير اللبناني اسكندر
صفا الشركة التي
ُ
ستساهم في بناء
السفن اإلسرائيلية

الى «أبو ظبي مار كيل».
فـ ــي آذار  ،2015قـ ـب ــل شـ ـه ــري ــن مــن
اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ص ـف ـق ــة ب ـ ـنـ ــاء ال ـس ـف ــن
الحربية اإلســرائـيـلـيــة بموجب عقد
بني إسرائيل و«تيسنكروب» ،عمدت
شركة «أبو ظبي مار كيل» الى تغيير
اسمها من جديد الى German Naval
 ،Yardsإذ إن ال ـشــركــة ،كـمــا ي ــرد في
تقرير «يديعوت أحــرونــوت» ،أرادت
إخ ـف ــاء أي إش ـ ــارة عــرب ـيــة م ــن خــال
اسـ ـمـ ـه ــا« ،كـ ـ ــي ال تـ ــزعـ ــج» ال ـص ـف ـقــة
امل ـت ـب ـل ــورة ب ــن إس ــرائ ـي ــل وال ـشــركــة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـش ـي ــر ال ــى
إدراك مسبق ،ال يخفى عــن مديرها
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،بـ ـ ــأن الـ ـعـ ـق ــد الـ ـث ــان ــوي
ب ــامل ـق ــاول ــة املـ ـن ــوي ت ـن ـف ـيــذه يـتـعـلــق
بسفن حربية إسرائيلية.
الصحيفة اإلسرائيلية توجهت الى
الناطق باسم ،German Naval Yards
االسـ ــم ال ـجــديــد لـلـشــركــة اإلم ــارات ـي ــة،

ّ
غيرت شركة «أبو ظبي مار كيل» اسمها الى German Naval Yards
لتخفي أي إشارة عربية (أ ف ب)

وسألت إن كان للشركة دور في بناء
الـسـفــن اإلســرائـيـلـيــة ،اإلجــابــة كــانــت:
ن ـع ــم ص ــريـ ـح ــة .أض ـ ـ ــاف الـ ـن ــاط ــق أن
ً
الشركة تعمل مـقــاوال ثانويا لشركة
«تيسنكروب» للمنظومات البحرية،
ودورهـ ـ ـ ــا ف ــي ال ـص ـف ـقــة ب ـي ـن ـهــا وب ــن
إســرائـيــل ،هــو املساهمة فــي هندسة
الـ ـسـ ـف ــن ال ـ ـتـ ــي س ـت ـب ـن ــى ف ـ ــي ح ــوض
ك ـيــل األمل ــان ــي (امل ـم ـل ــوك م ــن ال ـشــركــة
اإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة) ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن ح ــوض
ب ـن ــاء ال ـس ـفــن ف ــي ك ـيــل ي ـحــافــظ على
اتصاالت مع إسرائيل ،لكن من خالل
«تيسنكروب».
في تعقيب على التقرير ،قالت وزارة
األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ب ـي ــان« :عـقــد
شـ ــراء الـسـفــن ت ــم تــوقـيـعــه م ــع شــركــة
أملــانـيــة ،وبـتــدخــل مـبــاشــر مــن الــدولــة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي م ـ ـ ّـول ـ ــت ثـ ـل ــث ق ـي ـمــة
ال ـص ـف ـقــة .ق ـبــل تــوق ـيــع ال ـع ـق ــد ،درس
مجلس األم ــن القومي (اإلســرائـيـلــي)
ح ـي ـث ـيــات ال ـص ـف ـقــة ل ـل ـتــأكــد م ــن عــدم
انتقال وتـســرب معلومات سرية عن
املشروع الــى أي جهة ليست مخولة.
لكن مــن املهم اإلش ــارة الــى أن حوض
بناء السفن األملاني يبني السفن فقط،
بينما يـجــري تركيب كــل املنظومات
في إسرائيل.
ويأتي تقرير الصحيفة اإلسرائيلية،
ب ـ ـع ـ ــد ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر ص ـ ــدر
ع ـن ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ،أش ـ ـ ــار ال ـ ــى أن شــركــة
استثمارات إيــرانـيــة حكومية ،تملك
أسهمًا بنسبة  5فــي املـئــة فــي شركة
«تـيـسـنـكــروب» األملــان ـيــة ال ـتــي تبني
أيـ ـض ــا غـ ــواصـ ــات جـ ــديـ ــدة ملـصـلـحــة
البحرية اإلسرائيلية.
ومـ ـ ــع أن «الـ ـكـ ـشـ ـف ــن» ي ـ ـب ـ ــدوان فــي
ال ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــر م ـ ـت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــن ،مل ـ ـ ــن أراد
تشبيههما ،إال أنهما فــي املضمون
م ـخ ـت ـل ـفــان ج ـ ـدًا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـفـســر
رد الـفـعــل اإلســرائ ـي ـلــي «املـسـتـهـجــن
مــن رعــونــة وزارة األمــن اإلسرائيلية
وم ـج ـلــس األمـ ــن ال ـقــومــي واألج ـه ــزة
االس ـت ـخ ـبــاريــة ،ال ـتــي ص ــادق ــت على
صفقة بناء غــواصــات بإمكان إيــران
االطالع على أسرارها كونها شريكة
في أسهم الشركة األملانية وإن كانت
ن ـس ـبــة ام ـتــاك ـهــا لــأس ـهــم مـقـلـصــة،
فيما كــانــت ردة الفعل على الكشف
الثاني ،رغم املشاركة الفعلية للشركة
اإلمــاراتـيــة فــي بناء السفن الحربية
اإلسرائيلية ،مــع علمها بــذلــك ،تكاد
تعادل صفرًا ،النتفاء التهديد.

تقرير

«صلحة» الحريري ـ ـ ريفي «على النار»؟
ال ُيمكن تيار ُ
«المستقبل» الذي ُيحاور
األضداد أن ُيبقي الباب موصدًا في وجه
اللواء أشرف ريفي الخارج من صفوفه.
األخير نية في إبقاء اإلشتباك
كما ليس لدى ً
السياسي مشتعال .رسائل ناعمة تظهر في
حديث مصادر الطرفين أحدهما عن اآلخر،
بالتزامن مع معلومات تشير إلى «صلحة»
يعمل عليها «فاعلو خير» ،ليس مؤكدًا ما
إذا كانت بجهد شخصي أم أمر سعودي
ميسم رزق
قـ ــد يـ ـك ــون ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
والـ ـل ــواء أش ــرف ري ـفــي مـتـشــابـهــن في
ّ
يتصور
التفكير والـعـقـلـيــة أكـثــر مـ ّـمــا
أح ـ ـ ــد .اإلخـ ـ ـت ـ ــاف األس ـ ــاس ـ ــي هـ ــو فــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـ ّـم ــا يـسـتـبـطـنــه ك ــل منهما
ّ
ن ـت ـي ـجــة امل ـص ـل ـح ــة الـ ـت ــي ت ـت ـح ــك ــم فــي

التعاطي السياسي مع مجمل امللفات.
وق ـ ـ ــد أف ـ ـلـ ــح الـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى خ ـ ـيـ ــارات
«الـضــرورة» في ّ
جرهما إلــى القطيعة،
ّ
ووص ـ ـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد ق ـ ـ ــول «الـ ـ ــوزيـ ـ ــر»
ال ـط ــراب ـل ـس ــي إن «الـ ـح ــال ــة ال ـحــريــريــة
إنتهت» .وفــي األشهر األخـيــرة ،المس
التراشق اإلعالمي بني الطرفني سقفًا
عاليًا ،قبل أن ينطفئ فجأة منذ الزيارة
األخيرة التي قام بها الوزير السعودي
تامر السبهان إلى بيروت .فهل أوصل
املوفد السعودي رغبة بالده في إنهاء
ه ــذا ال ـخــاف؟ وم ــا حقيقة املعلومات
ال ـتــي ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن وس ــاط ــة ت ـقــوم بها
بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات بـ ـه ــدف إجـ ـ ــراء
«صلحة» بينهما؟
في آب املاضي ،أشارت صحف سعودية
ال ـ ــى «وس ـ ــاط ـ ــة ،م ـح ـل ـي ــة واق ـل ـي ـم ـي ــة،
للمصالحة بني الحريري وريفي حققت
ـا» .لــم يظهر شــيء إلى
تقدمًا مـ ُلـحــوظـ ُ
العلن ،فف ّسر ما نشر بأنه «شائعات»،
قـبــل أن ت ـتــردد مـعـلــومــات فــي تشرين
املــاضــي عــن أن «أح ــد ن ــواب املستقبل

ف ــات ــح الـ ـح ــري ــري بـ ـم ــوض ــوع ت ـســويــة
ال ـخــاف مــع ري ـفــي ،وق ــد أب ــدى رئيس
ال ـت ـي ــار ع ــام ــات ت ــؤش ــر الـ ــى إمـكــانـيــة
ترتيب العالقة بينهما» .إذًا أصبحت
اإلشـ ـ ــارات ك ـث ـيــرة ،وتــزام ـنــت م ــع كــام
مستقبلي راه ــن بــأن «ثـ ّـمــة شيئًا قيد
اإلعداد ،غير ّأن الوصول إلى تفاصيله
شــديــد ال ـت ـعــذر ألن ــه مـحـصــور بحلقة
ضيقة ج ـ ّـدًا» .مــع ذل ــك ،يشير مــا ُينقل
عن مصادر الطرفني إلــى وجــود قبول
مبدئي بــإعــادة فتح قـنــوات التواصل.
ّ
وهذه فرضية تعززها مصادر شمالية
ّ
تــؤكــد أن «مــا مــن جهة ُيمكن أن تقوم
بمبادرة فردية من رأسها ،لوال وجود
ضوء أخضر» ،مشيرة إلى أن «اإلتجاه
املـسـتـقـبـلــي ُيـمـكــن أن ت ـكــون ل ــه عــاقــة
بــاإلت ـصــاالت الـتــي حصلت بــن ريفي
والرئيس نجيب ميقاتي ،تحت غطاء
ت ـح ـي ـي ــد اإلن ـ ـم ـ ــاء عـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة فــي
ط ــراب ـل ــس» .وق ــد ي ـكــون ه ــذا اإلت ـصــال
«أثــار خــوف رئيس تيار املستقبل من
تحالف سياسي في ما بعد ،فــرأى أن

اإلتصال بين ريفي
وميقاتي أثار خوف
الحريري من تحالف
سياسي في ما بعد
ّ
أفضل حل لقطع الطريق على مثل هذا
التحالف ،هو اعادة التواصل مع ريفي
أو على األقل تجميد الحمالت ضده».
ّ
وتـ ـ ـع ـ ــزز هـ ـ ــذه املـ ـ ـص ـ ــادر ك ــام ـه ــا بـمــا
حصل منذ أي ــام ،حــن «غــرقــت شــوارع
ط ــرابـ ـل ــس ب ــاملـ ـي ــاه ن ـت ـي ـجــة األم ـ ـطـ ــار،
وب ــدأ مستقبليون حـمـلــة تنقير على
البلدية ومن خلفها ريفي .لكن الحملة
س ــرع ــان م ــا تــوق ـفــت ،وي ـ ّ
ـرج ــح أن ذلــك
حصل بقرار من القيادة املستقبلية».

وكشفت املـصــادر أن «فـكــرة املصالحة
مصدرها سعودي ،وأن السبهان طرح
األمـ ــر خ ــال زي ــارت ــه ،م ـطــال ـبــا بــإنـهــاء
الحرب اإلعالمية بينهما» .وفيما رأت
املصادر أن «القائم باألعمال السعودي
وليد البخاري هو وحده من يستطيع
أن يـمــون عـلــى الــرج ـلــن» ،أش ــارت إلــى
أن «الـنــائـبــن ف ــؤاد الـسـنـيــورة وأحـمــد
فـتـفــت يـمـكـنـهـمــا أداء دور إي ـجــابــي»،
وخصوصًا أنهما «لــم يقطعا العالقة
مع ريفي في أوج خالفه مع التيار».
ال حــاجــة عـنــد املستقبليني ال ــى نبش
ّ
«التمرد» الذي قاده ريفي ضد
حكاية
ال ـحــريــري .كــل مــا مـضــى «لـيــس كافيًا
ك ــي تـبـقــى األبـ ـ ــواب م ــوص ــدة ف ــي زمــن
اإلنفتاح على كل األط ــراف ،بمن فيهم
خـصــوم املــاضــي ،وم ــن نختلف معهم
على الثوابت» .فكيف إذا «بمن هم أقرب
إلينا في ما ّ
خص املبادئ التي جمعتنا
ّ
حول ثورة  14شباط» .ال تؤكد مصادر
التيار املعلومات وال تنفيها ،من دون
أن تغفل اإلشارة إلى «طراطيش كالم»

