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أصدقاء للسعودية «غب الطلب»

باسيل على طريق الرئاسة :أي خطة وأي مواجهة؟
يتحدث خصوم الوزير جبران باسيل عن خطته نحو الرئاسة منذ ما قبل االنتخابات النيابية ،وحتى تشكيل الحكومة .هل ينجح
باسيل في ضبط إيقاع التشكيلة الحكومية على قياس خطته؟ وماذا سيفعل المعترضون؟
هيام القصيفي
يـ ـسـ ـت ــأن ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـل ــف س ـعــد
الـحــريــري ب ــدءًا مــن الـيــوم اجتماعاته
م ــع الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة،
فــي مـحــاولــة جــديــدة لحسم األحـجــام
وتـ ــوزيـ ــع الـ ـحـ ـق ــائ ــب ،ع ـل ــى أن يــرفــع
قــريـبــا تشكيلة حـكــومـيــة إل ــى رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
تتضمن توزيعًا للحقائب والحصص
طــائ ـف ـيــا وس ـيــاس ـيــا م ــع األع ـ ـ ــداد من
دون األسماء ،فإذا وافق عون عليها،
ينتقل الـبـحــث إل ــى املــرحـلــة الـثــانـيــة،
أي اخـتـيــار كــل قــوة سياسية أسماء
وزرائها.
وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار مـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـ ــون ع ـلــى
التشكيلة الـحــريــريــة املــرتـقـبــة ،وهــي
مـسـتـبـعــدة ،ال ي ــزال ال ـجــو السياسي
الــذي نشأ من املفاوضات الحكومية
والسجاالت حولها ضبابيًا ،ويطرح
عـ ــامـ ــات اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ح ـ ــول ع ـنــاصــر
الثقة التي باتت مفقودة بني أطــراف
ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض .فـ ـكـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـق ــوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــريـ ــد ح ـق ــوق ـه ــا

جاءت نتائج االنتخابات لتعزز رؤية
السعودية حول توازن سياسي ال
يزال قائمًا في لبنان
الحكومية ،أن تتقدم فــي الـتـفــاوض،
ط ــامل ــا أن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ال
يتحدث مع القوات اللبنانية وال مع
ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ،وهــو
الـطــرف األســاســي الــذي يتحفظ على
حصصهما .وال رئـيــس الجمهورية
يدخل مباشرة على خط التأليف مع
هاتني القوتني ،ال بل يحيل املراجعني
إل ــى رئـيــس الـحـكــومــة املـكـلــف ،وكيف
يـمـكــن ال ـت ـقــدم فــي ال ـش ــأن الـحـكــومــي،
طاملا أن كرة االعتراض على دور وزير
الخارجية في التأليف واتهامه بأنه
وراء املراوحة ،مستمرة في التدحرج،
ً
وص ــوال إلــى الـكــام عــن أنــه يستخدم
ال ـح ـكــومــة تـمـهـيـدًا مل ـعــركــة الــرئــاســة.
حتى أن القوى السياسية تنكفئ عن
ال ـحــديــث ع ــن ال ـتــأل ـيــف إال م ــن زاوي ــة
دوره وتـ ـحـ ـضـ ـي ــره ملـ ـع ــرك ــة رئ ــاس ــة
الجمهورية.
قــد يـكــون رئـيــس الـجـمـهــوريــة ساهم
بـكــامــه عــن تـقــدم بــاسـيــل فــي السبق
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الرئاسي عمدًا أو عن غير قصد ،في
هــذا األم ــر .لكن واقــع الـحــال أيضًا أن
خ ـصــوم بــاسـيــل ســاه ـمــوا أي ـضــا عن
قـصــد أو عــن غـيــر قـصــد ،فــي تحويل
املـ ـع ــرك ــة مـ ــن نـ ـق ــاش ح ـ ــول مــوقـعـهــم
السياسي والحقائب التي يريدونها،
إل ــى مـعــركــة ح ــول دور رئـيــس التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر وط ـمــوحــه الـسـيــاســي
ـ ـ ـ ـ ال ــرئ ــاس ــي .وك ـل ـم ــا زاد هـ ـ ــؤالء فــي
استهدافه ،ينقل عن باسيل أنه يرتاح
إلى موقعه ودوره ،خصوصًا أنهم ال
يملكون أي خطة واضحة ملواجهته،
علمًا أنــه ال يتصرف منفردًا في هذه
املـعــركــة ،بــل بـغـطــاء كــامــل مــن رئيس
الـجـمـهــوريــة .فــي حــن يـعـبــر بحسب
معلومات خصومه عن انزعاج كامل
م ــن الـحـمـلــة عـلـيــه مـسـتـخــدمــا إيــاهــا
ل ـ ــرص ص ـف ــوف ــه داخـ ـ ــل ال ـت ـي ــار ال ـحــر
بــاع ـت ـبــار أن ـه ــا م ـ ّ
ـوج ـه ــة ض ــد الـعـهــد
وليست ضــده ،األمــر الــذي يمنعه من
التراجع ،حتى ال يفسر ذلــك أنــه نوع
من االنكسار للعهد.
خصوم باسيل ،ليسوا فقط منافسيه
امل ـس ـي ـح ـيــن أي ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وتـيــار امل ــردة .هـنــاك الـحــزب التقدمي
االشـ ـت ــراك ــي وهـ ـن ــاك ف ــري ــق ف ــي تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وحـ ـ ـت ـ ــى مـ ـ ــن امل ـح ـي ـط ــن
ب ــال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف س ـع ــد ال ـح ــري ــري
غ ـ ـيـ ــر راض ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن ت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــه مـ ـع ــه.
ه ــذان الـفــريـقــان ي ـقــوالن كــامــا كثيرًا
ً
وم ـف ـصــا ،ألنـهـمــا بــاتــا ي ـن ـظــران إلــى
دور باسيل الحالي في التأليف ،على
أن ــه م ــن ض ـمــن س ـيــاق خ ـطــة ب ــدأ بها
قبل االنتخابات النيابية .فماذا تقول
معطيات هؤالء؟
كانت االنتخابات النيابية بالنسبة
إل ــى ال ـحــريــري وبــاس ـيــل ت ـهــدف إلــى
تــأمــن قــاعــدة نيابية عــدديــة ،تجعل
م ــن الـحـلـيـفــن ،ق ــوة بــرملــانـيــة ق ــادرة
على االستغناء عــن أي حليف آخــر.
لكن النتائج قلبت الطاولة عليهما.
ال ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـم ـك ــن مـ ــن ت ــأم ــن مــا
وعــده به نــادر الحريري ،وال باسيل
تمكن منفردًا من الفوز بكتلة نيابية
ص ــافـ ـي ــة .وت ــالـ ـي ــا ل ــم ي ـع ــد ال ـط ـمــوح
الـنـيــابــي لـل ـحــريــري وبــاس ـيــل كــافـيــا
الستكمال ما باشرا به قبل التسوية
الــرئــاسـيــة وب ـعــدهــا .بـعــد استيعاب
نتائج االنـتـخــابــات ،انتقل الطرفان
إلــى املرحلة الثانية ،مــع مفاوضات
التشكيل الحكومية .لكن الحريري،
ب ـف ـعــل ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـي ــاب ـي ــة املـخـيـبــة
لآلمال ،وبعد إبعاد نــادر الحريري،

يستظل باسيل ،في التيار وخارجه ،بغطاء غير محدود من رئيس الجمهورية

أراد تــدويــر ال ــزواي ــا مــع الـسـعــوديــة.
وم ــا ك ــان ي ــري ــد أن يـبــرهـنــه ل ـهــا من
أنه مضطر إلى التحالف مع الفريق
األق ـ ـ ـ ــوى م ـس ـي ـح ـيــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،أي
التيار الوطني ورئيس الجمهورية،
لم يعد قــادرًا على تسويقه .وجــاءت
النتائج لتعزز رؤية السعودية حول
تـ ـ ــوازن س ـيــاســي ال ي ـ ــزال قــائ ـمــا في
لبنان ،سواء مسيحيًا لجهة النتائج
املـ ـتـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أم درزي ـ ـ ــا ل ـج ـهــة نـتــائــج

الحزب التقدمي االشتراكي.
وإذا ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــريـ ــري رض ـ ــخ بـفـعــل
الضغوط السعودية ،إال أنه أراد أيضًا
في املقابل الحفاظ على الرابط الذي
يجمعه بالعهد ،من خالل االستمرار
فــي امل ــراوح ــة ،فــا يـكـســر ال ـجــرة معه
أو مــع «ال ـقــوات» و «االش ـتــراكــي» ،بل
أعاد وصل ما انقطع معهما ،بوتيرة
مـتـســارعــة ،ولـكــن مضبوطة اإلي ـقــاع.
فــا يعطيهما مــن كـيـســه ،بــل يحفظ
معهما «خط الرجعة» فحسب.

بــاسـيــل م ــن جـهـتــه ،فـعــل ال ـع ـكــس .لم
يأخذ بنتائج االنتخابات النيابية،
على رغم أنها برهنت له فعليًا ،داخل
ص ـفــوف الـتـيــار أن أمـ ـرًا مــا تـغـيــر في
ال ـت ـصــويــت ال ـش ـع ـبــي .بــالـنـسـبــة إلــى
خصوم باسيل ،هو قفز فوق النتائج،
واس ـت ـمــر فــي مـحــاولـتــه اسـتـثـمــار ما
زرعه ،لتحصيل حصة وزارية صافية،
تضيف إلى رصيده النيابي ،وتجعل
منه مرشحًا أول لرئاسة الجمهورية.
على طريق طموحه الرئاسي ،يحقق

باسيل نقطتني :األول ــى ،داخـلـيــة في
ال ـت ـيــار إذ يـعـمــد إل ــى تـقـلـيــص نـفــوذ
خصومه وفــريــق رئـيــس الجمهورية
العائلي والحزبي تدريجًا وإبعادهم
عن مراكز القرار الحكومي ،كما فعل
نيابيًا ،مستفيدًا من غطاء بال حدود
من رئيس الجمهورية.
النقطة الثانية ،هي استكمال تطويق
خـصــومــه املـسـيـحـيــن ،س ــواء الـقــوات
اللبنانية واملعركة بينهما ال تحتاج
إلـ ــى ك ـث ـيــر م ــن الـ ـش ــروح ــات ،وح ــزب
الكتائب ،وتـيــار امل ــردة .بالنسبة إلى
مــن يـتــابــع م ـفــاوضــات الـتــألـيــف ،فــإن
انكفاء تيار املردة عن خوض مواجهة
مـ ـفـ ـت ــوح ــة وم ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع ب ــاس ـي ــل،
يـبــدو واض ـحــا ب ـقــوة ،وســط كــام عن
أن بــاس ـيــل ي ـع ــرف ت ـمــامــا أن طــرفــن
أساسيني يؤثران في موضوع املردة
ه ـمــا س ــوري ــا وحـ ــزب ال ـل ــه ،وكــاهـمــا
الـ ـي ــوم ل ـيــس ف ــي م ــوق ــع ت ـقــديــم تـيــار
املـ ــردة عـلــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر أو
على العهد.
ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،ال يـمـكــن إع ـطــاء
زيارة باسيل إلى عني التينة أكثر من
حجمها ،فالطرفان يعرفان حدودها،
كما يعرف بري طموح رئيس التيار
الـ ـح ــر ل ـت ـطــوي ـقــه ،ك ـم ــا أراد تـطــويــق
رئ ـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط .مـ ــن دون أن يـمـنــع
ذلــك باسيل من االعتقاد أن جنبالط
مضطر إلــى التصرف بواقعية ،حني
تضطره الــوقــائــع السياسية ،كما أن
طــريــق ب ــري تـمــر حـكـمــا ب ـحــزب الـلــه،
وهذا يجعله أكثر اطمئنانًا إلى أن ما
يرسمه قابل للتحقيق.
هـ ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ــه أفـ ــرقـ ــاء
أسـيــاسـيــون مــن ات ـجــاهــات مختلفة،
ي ـت ـع ــزز فـ ــي رأي ـ ـهـ ــم ،فـ ــي م ـف ــاوض ــات
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،م ــن خ ــال حصة
أساسية ال لبس فيها ،ألنها ستكون
املـعـبــر األس ــاس ــي إل ــى مــرحـلــة يتركز
فيها دور باسيل «اآلمــر الناهي» في
الجمهورية.
الـ ـ ـس ـ ــؤال ،لـ ـي ــس ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخ ـط ــط لــه
باسيل ،بــل مــاذا ستفعل هــذه القوى
ملواجهة ما تعتبره خطة رئيس التيار
الوطني الحر الرئاسية؟ وإلى أي حد
يمكن لـهــا مــواجـهــة الـعـهــد ،مــا دامــت
املعركة حتى اآلن تخاض بالقفازات؟
وكيف ستتصرف إذا أصبح لباسيل
قوة حكومية صافية ،تجعله مرتاحًا
في إدارته معركته املبكرة؟ .حتى اآلن
ال ت ـ ــزال األج ــوب ــة م ـب ـه ـمــة ،ألن ق ــدرة
التعطيل ال تزال تقف فقط عند حدود
الـحـكــومــة .أم ــا حــن تتشكل فحينها
ي ـص ـبــح ل ـل ـك ــام ع ــن م ــرح ـل ــة بــاسـيــل
الرئاسية ،له أبعاد أخرى.

الم ّ
يحلو للسياسيين ُ
قربين
ّمن السعودية التأكيد دائمًا
أنها تمتنع ،منذ  4تشرين
الثاني  ،2017عن التدخل
في الشأن اللبناني .األدق ،كان
ّيستدعي أن يوضح هؤالء
الدبلوماسية السعودية
أن
ّ
في بيروت سلمت مهمة
التعبير عن مواقفها إلى
«أصدقائها» المحليين
ليا القزي
تـ ـح ـ ّـول ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة فــي
ب ـي ــروت إل ــى «ب ـع ـثــة ت ــرف ـي ــه» ،م ــن خــال
«ف ـن ـج ــان الـ ـقـ ـه ــوة» أو ج ــول ــةٍ دراجـ ـ ــات
ّ
يعني أن السعودية
«الهارلي» النارية ،ال
ّ
نـفـضــت يــدي ـهــا م ــن ال ـت ــدخ ــل الـسـيــاســي
ّ
ُ ّ
ـاع حتى توحي
فــي البلد .هــو ّ مـجــرد قـنـ ٍ
للرأي العام أنها «دبلوماسية ناعمة»،
ُ
ومـ ــا «الـ ـحـ ـم ــات» ال ـت ــي تـ ـس ــاق ض ـ ّـده ــا
إال «اف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراء» ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـن ـج ــح فــي
«استعطاف» أصـحــاب القلوب الرقيقة.
أما ّ
مهمة مهاجمة ُالرئيس ميشال عون،
ّ
ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري،
ّ
وتسوية ال ــ 2016الرئاسية ،فقد سلمها
الـ ــوزيـ ــر املـ ـف ــوض ولـ ـي ــد الـ ـبـ ـخ ــاري إل ــى
ّس ـي ــاس ـي ــن مـ ــن ف ــري ــق  14آذار ،ي ـبــدو
أنـهــم تحولوا إلــى ناطقني بما ال يقوى
عليه رأس الدبلوماسية السعودية في
بـيــروتُ ،
ومـعـ ِّـبــريــن عــن مــواقــف الــريــاض
الـحـقـيـقـيــة م ــن ال ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي .يكفي
أن يــدلــي ه ــؤالء بمواقفهم على وسائل
ّ
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ــت ــى ُي ـس ــارع
الدبلوماسي النشيط «افـتــراضـيــا» إلى
وضع عالمة «إعجاب» للمنشور.
بـعــد اس ـتــدعــاء الــزمـيــل حـســن مرتضى
بـتـهـمــة ت ـهــديــد ال ـب ـخ ــاري ،غـ ـ ّـرد الـنــائــب
ال ـســابــق فـ ــارس سـعـيــد ع ـلــى «تــوي ـتــر»،
ً
قائال ّإن «وضع ّ
حد لشتيمة السعودية
ّ
فــي لـبـنــان ي ـتــم عـبــر اس ـتــدعــاء سياسي
لـلـمـســؤولــن ع ــن ح ــزب ال ـلــه و إبــاغـهــم
الخروج من التسوية إذا استمر الهجوم.
اس ـتــدعــاء الـصـغــار ال يـفـيــد» .الـتـغــريــدة
نــالــت إع ـج ــاب «دب ـلــومــاســي ال ـهــارلــي»،
ّ
وتكرر األمر مع منشورات أخرى لعضو
األمــانــة العامة سابقًا فــي  14آذار نوفل
ض ـ ّـو ،وصـحــافـيــن آخــريــن يـ ــدورون في
الفلك السياسي نفسه .وجدت السعودية
ف ــي بـعــض الـسـيــاسـيــن املـحـلـيــن ّ«أداة
ّ
ُ
ذون
ٍ
خالص» لها :يتكلمون لغتها ،وينف ً
أجـنــدتـهــا ،مــن دون أن تـجــد هــي حــاجــة
إل ــى رف ــع صــوت ـهــا .ت ـمــامــا ك ـمــا يحصل
فــي ملف تشكيل الحكومة .ففي العلن،
تـتـمـ ّـســك ال ــري ــاض بـ ــ«احـ ـت ــرام الـ ـق ــرارات

ّ
فتتشدد في
اللبنانية» ،أما في الباطن،
أن ينال حليفاها سمير جعجع ووليد
جنبالط الـحـ ّـصــة الـتــي ترضيهما ،وإال
فالسعودية لــن تسمح لسعد الحريري
بإعالن الحكومة« ،وفقًا لشروط ميشال
عون وحزب الله».
ٌ
ص ـح ـي ـ ٌـح ّأن الـ ـبـ ـخ ــاري ُ
«م ـ ــدم ـ ــن» عـلــى
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،ولـ ـك ــن ت ــأيـ ـي ــده ل ـت ـغ ــري ــدات
سياسية تضعه في مواجهة ثنائي عون
ـ ـ ـ ُ الحريري ،مؤشر إلى موقفه الحقيقي
املعارض للتسوية الرئاسية .ال يقتصر
ّ
األم ـ ــر ع ـلــى ذل ـ ـ ّـك ،ب ــل إن الــدب ـلــومــاســي
ال ـس ـع ــودي ُي ـن ــف ــذ س ـيــاســة ض ـغــط على
أرك ــان الــدولــة اللبنانية ُ
وي ـهـ ّـول عليهم
ّ
ب ــأن ــه إمـ ــا أن ي ـض ـعــوا حـ ـ ّـدًا لـلـمـغــرديــن
ّ
وال ـص ـحــاف ـيــن ،وي ـك ـ ّـمــوا أف ـ ــواه ك ــل رأي
ّ
م ـعــارض أو مـنـتـقــد ل ـلــريــاض ،وإال فــإن
ُ
األخيرة ستطيح التسوية وترمي بالبلد
ف ــي امل ـج ـه ــول .وي ـق ــول أح ــد أبـ ــرز ه ــؤالء
ّ
السياسيني إن «الـتـســويــة كــانــت قائمة
على معادلة انتخاب رئيس جمهورية
ووضــع قانون انتخابات بشروط حزب
ال ـلــه ،مـقــابــل تحييد لـبـنــان عــن املسائل
الخالفية وتطبيق النأي بالنفس .ولكن

مــع الكشف عــن اتـصــال عــون بـ(الرئيس
ب ـشــار) األس ــد ،واسـتـقـبــال الـسـيــد حسن
نصرالله لوفد مــن أنـصــار الـلــه ،انهارت
ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة» .الـ ـ ـس ـ ــؤال ال ـ ـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه
السياسي نفسه« :ما البديل من التسوية
القديمة؟ هل بإنتاج تسوية جديدة؟ أم
إطاحة اتفاق الطائف وتغيير النظام؟ أم
عودة العنف واالغتياالت؟»ّ .
فـ ّـوضــت الـسـعــوديــة نفسها حــق اإلمــاء
على لبنان موقعه ومواقفه السياسية.
ال ت ـن ـظ ــر إلـ ـي ــه ب ــوصـ ـف ــه «ب ـ ـل ـ ـدًا عــرب ـيــا
شـقـيـقــا» ،ب ــل تـ ّـريــد م ــن دول ـت ــه أن تـكــون
تــابـعــة لـهــاُ ،مـنــفــذة ألجـنــدتـهــا ،ومــؤيــدة

ُينفذ البخاري
سياسة التهويل
بإطاحة التسوية

ملواقفها املعارضة للقضية الفلسطينية
وجرائمها فــي الـيـمــن .وإذا مــانــع لبنان
ّ
ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة ال تـ ـتـ ـه ــاون فــي
ّ
استعمال كل الوسائل لـ«معاقبته» ،بدءًا
من تعطيل صفقة تسليح الجيش ،مرورًا
بالتضييق عـلــى اللبنانيني فــي ال ــدول
ً
الخليجية ،وصوال إلى إجبار الحريري
عـلــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه .عـلــى ال ــرغ ــم من
ذلــكُ ،ي ّ
صر املــؤيــدون لها في لبنان على
ّ
أن السعودية «منذ أن انتهت االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،ت ـت ـع ـ ّـرض ل ـه ـج ــوم مـمـنـهــج،
ُ َّ
وتتهم بالتعطيل» .ينبري هؤالء للدفاع
ع ــن ال ـس ـعــوديــة وتـلـمـيــع ص ــورت ـه ــا ،في
ّ
وقــت بــات فيه حــتــى «املجتمع الــدولــي»
ي ـجــد نـفـســه ُ
«م ـح ــرج ــا» م ــن ال ـق ـفــز فــوق
إج ـ ــرام ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف ف ــي ال ـي ـم ــن ،أو
االعـتـقــاالت لناشطات داخــل السعودية
يواجهن اليوم الحكم بــاإلعــدام .جماعة
ُ ّ
ـروتُ ،ي ـص ـ ّـرون
«أح ـ ــبّ ال ـح ـي ــاة» ف ــي بـ ـي ـ ّ
ع ـلــى أن ـه ــم «م ــع امل ـم ـل ـكــة ،ألن ـه ــا ال ت ــزال
ُ ّ
تــدعــم منطق الــدولــة ،ولــم تـســلــح طائفة
بوجه طائفة أخــرى» .أما ما يحصل في
الداخل السعودي أو مجازر اليمن« ،فال
مصلحة لنا في رؤيته»!

انتقاد السعودية ممنوع؟

ّ
الحريري ،استخدام فرع املعلومات لقمع
في فصل جديد من فصول «استضعاف» الصحافة ،قررت «السلطة» بجناحها
ً
الصحافيني ،بسبب مواقفهم من السياسات السعودية في لبنان واملنطقة .فقد استدعى فرع املعلومات ،بناء على إشارة
النيابة العامة التمييزية ،مدير مكتب قناة «العالم» اإليرانية في دمشق ،الزميل حسني مرتضى (وهو لبناني) ،الستجوابه
بسبب مواقف أدلى بها ،يعارض فيها أداء القائم باألعمال السعودي في لبنان وليد البخاري .وفيما لم ّ
يلب مرتضى طلب
مثوله أمام جهاز أمني ،أقفل املحضر نتيجة الضجة التي أثيرت حوله ،وخشية تدخل قوى سياسية لحماية مرتضى.
ّ
بتبعيتها
أتبع بحملة من قبل بعض الشخصيات السياسية واإلعالمية املعروفة
والالفت أن قرار استدعاء الزميل مرتضى ِ
ّ
«التعرض للمملكة» ،وهي حملة حظيت برعاية البخاري الذي سبق أن دعا ،يوم  ١٣آب ،في
للسعودية ،تطالب بمنع
ّ
مؤتمر صحافي ،إلى معاقبة وسائل إعالم لبنانية ألنها تنتقد سياسة بالده التي تخوض حربًا مدمرة على شعب اليمن
وتحاصره وترتكب مجازر ممنهجة بحق أطفاله.

تقرير

آالت الفحص في المطار إلى القضاء :الفارق  16مليون دوالر
داود رمال

(هيثم الموسوي)

ّ
تلقى مرجع رسمي رفيع ملفًا أحاله
إلى القضاء املختص ،الذي سيضع
يده عليه بــدءًا من اليوم .وقد تبني
أن ه ــذا امل ـل ــف يـتـعـلــق ب ـش ــراء آالت
ال ـف ـحــص ف ــي املـ ـط ــار ،ح ـيــث يــوجــد
هنالك شـكــوك فــي أن دفـتــر شــروط
ال ـع ـقــد ُوض ـ ــع ع ـ ُلــى ق ـي ــاس «شــركــة
ال ـح ـم ــرا» ال ـت ــي أبـ ـ ــرم م ـع ـهــا ات ـفــاق
ب ــال ـت ــراض ــي ،ب ـعــد اس ـت ـب ـعــاد بــاقــي
الـ ـش ــرك ــات ،وب ـع ـض ـهــا قـ ــدم عــرضــا
أرخص بـ 16مليون دوالر.
وفــي املعلومات ،فــإن رجــل األعمال

الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي (ف.م.أ،).
ال ـ ــذي ي ـم ـلــك م ـع ـظــم أسـ ـه ــم شــركــة
( Astrophysics Lebanonسـبــق أن
ق ــدم ــت ،ف ــي ع ــام  2009هـبــة عينية
لـ ـص ــال ــح م ـ ـطـ ــار رف ـ ـيـ ــق الـ ـح ــري ــري
الدولي ،هي عبارة عن جهاز تفتيش
 X-RAYل ـح ـق ــائ ــب املـ ـس ــاف ــري ــن)،
شــارك في استدراج عــروض أعلنت
عـنــه إدارة ال ـط ـيــران امل ــدن ــي ،لـشــراء
وت ــرك ـي ــب وص ـي ــان ــة ث ــاث ــة أج ـه ــزة
 X-RAYلتفتيش ال ـس ـي ــارات .وقــد
تـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ت ــركـ ـي ــب ث ــاث ــة
أجـهــزة مـتـطــورة لـقــاء مبلغ مليون
دوالر امـيــركــي لكل جـهــاز .لكن مع

بداية العام الحالي تم رفض عرض
شركة (ف.م.أ ).وقبول عــرض مقدم
من قبل «مجموعة الحمرا» (وكيلة
شــركــة  RAPISCANاالمـيــركـيــة في
أب ــو ظ ـبــي) بــالــرغــم م ــن أن التكلفة
ال ـ ـت ـ ــي قـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــا «الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرا» ه ــي
19مليون دوالر أميركي لقاء تركيب
االج ـه ــزة ال ـثــاثــة بتقنية مختلفة
عـ ــن ت ـل ــك امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي أج ـه ــزة
(ف.م.أ .).وعندما جرى االستفسار
ع ــن االمـ ـ ــر ،كـ ــان الـ ـج ــواب أن سبب
رفــض عــرضــه عــدم موافقته لدفتر
الـشــروط ،إذ إن املطلوب هــو جهاز
 X-RAYي ـس ـت ـخــدم أش ـع ــة سينية

ّ
ترتد عند االصـطــدام بجسم صلب
( ،)SENCKSORSبـيـنـمــا الـجـهــاز
الذي عرضه يستخدم أشعة سينية
تـخـتــرق الـجـســم الـصـلــب وال تــرتــد
(.)FORWARD
وك ـ ــان الف ـت ــا ب ـح ـســب م ــا تـ ـ ـ ّ
ـردد من
م ـص ــادر ال ـشــركــة أن ه ــذه الـتـقـنـيــة
«أفـ ـ ـض ـ ــل م ـ ــن امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ف ـ ــي دف ـت ــر
الشروط ألنها تعطي صورة كاملة
ل ـل ـج ـســم الـ ـ ــذي ي ـت ــم ال ـك ـش ــف عـلـيــه
وم ـح ـت ــوي ــات ــه م ــع إم ـك ــان ـي ــة ع ــرض
الـصــورة بــااللــوان وليس باللونني
االب ـي ــض واالسـ ـ ــود ف ـق ــط» .وعـلـيــه،
فقد أثيرت الشبهات بشأن تفصيل

دفـتــر الـشــروط على قـيــاس الشركة
التي رست عليها املناقصة ،خاصة
أن ف ـ ــارق ال ـت ـك ـل ـفــة ش ــاس ــع م ــا بــن
عرض (ف.م.أ ).الذي يبلغ  3ماليني
دوالر ام ـ ـيـ ــركـ ــي وعـ ـ ـ ـ ــرض ش ــرك ــة
ً
«الحمرا» ( 19مليون دوالر) ،فضال
عن الفارق في التقنية.
ّ
وبالفعل ،فقد ركبت شركة «الحمرا»
األجهزة الثالثة التي تعتمد تقنية
ت ـس ـم ــى  BACKSCATTERعـنــد
حــاجــز الـجـيــش املـ ــؤدي ال ــى املـطــار
ومدخل
وعند مدخل مبنى الشحن
ّ
االدارة العامة الداخلي ،بعدما وقع
معها العقد كونها الشركة الوحيدة

الـتــي تنطبق عليها ال ـشــروط (هي
صــاح ـبــة ال ــوك ــال ــة ال ـح ـصــريــة لـهــذا
النوع من االجـهــزة) ،علمًا بــأن هذا
العقد ال يشمل الصيانة أو لوائح
قطع الغيار.
وعـنــدمــا استفسرت «األخ ـب ــار» من
وزارة األش ـغ ــال ع ــن حـقـيـقــة األم ــر،
كان جواب أحد ّ
املقربني من الوزير
يوسف فنيانوس أن إدارة الطيران
املــدنــي فـ ّـوضــت مـنــذ أن ط ــرح األمــر
ق ـي ــد ال ـب ـح ــث ل ـج ـن ـتــن عـسـكــريـتــن
مــن الـجـيــش وق ــوى األم ــن الــداخـلــي
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ومـ ـ ــواص ـ ـ ـفـ ـ ــات
األجهزة ،وعندما أتت العروض ،تم

تكليف اللجنتني بدرسهما واتخاذ
الـ ـق ــرار امل ـن ــاس ــب ب ـشــأن ـه ـمــا ،فــأتــى
ملصلحة شركة «الحمرا».
والحـ ـق ــا ،ت ـب ـ ّـن وجـ ــود فـ ــارق مــالــي
كبير ،مــا استوجب أخــذ امللف إلى
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ن ـهــايــة ربـيــع
عام  ،2017وهناك طرحت آراء عدة،
فكان الجواب أنه في ما يخص أمن
املطار ،علينا العودة إلى ما يقرره
الجيش وق ــوى األم ــن بــرغــم الـفــارق
ف ـ ــي األس ـ ـ ـعـ ـ ــار «ألنـ ـ ـن ـ ــا ب ـم ــوض ــوع
األم ـ ــن ب ــامل ـط ــار م ــا م ـن ـل ـعــب» ،على
ح ـ ّـد تـعـبـيــر أح ــد الـ ـ ــوزراء املعنيني
بملف أمن املطار ،في جلسة عقدها

مجلس ال ــوزراء فــي حــزيــران .2017
ويـضـيــف امل ـق ـ ّـرب ــون م ــن فـنـيــانــوس
أن املتضررين من نتيجة املناقصة
زاروا الوزارة واعترضوا ،وبعضهم
ط ـ ـلـ ــب ت ـ ـعـ ــديـ ــل دف ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط،
وطلبنا منهم أن يراجعوا مجلس
شورى الدولة ،فكان أن ّ
رد املجلس
مــراج ـع ـتــن اع ـتــراض ـي ـتــن .ويـشـيــر
ه ــؤالء إل ــى أن دور وزي ــر األش ـغــال
اق ـت ـصــر ع ـلــى ت ــأم ــن قـ ــوة دفـ ــع من
أجل اإلفراج عن املخصصات املالية
فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع وغـ ـ ـي ـ ــره ،رب ـطــا
بــاح ـت ـيــاجــات املـ ـط ــار «ال أك ـث ــر وال
أقل».

