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لبنان

لبنان
قضية اليوم

اتهام أستاذ جامعي باإلعداد لتفجير
البيت األبيض لمصلحة حزب الله
كشفت السلطات القضائية االميركية أخيرًا عن القرار االتهامي وخالصات محاضر التحقيق التي أجريت مع األستاذ
الجامعي ،المواطن اللبناني االميركي علي حسن صعب ،الموقوف حاليًا ،والذي ينتظر أن تبدأ محاكمته قريبًا بتهمة
العمل لمصلحة «حزب الله» واإلعداد للقيام بأعمال إرهابية في الواليات المتحدة ،أبرزها تفجير البيت األبيض ومبنى
الكونغرس في واشنطن .اطلعت «األخبار» على محاضر التحقيقّ ،
وتبين لنا أنها مبنية على تكهنات ومزاعم وروايات
ّ
متسرعة وتفتقد
ال تتناسب مع منهجية التحقيق الجنائي المحترف ،وأن تحليالت المحقق الفيدرالي االميركي تبدو
الدقة وتشوبها األحكام المسبقة
عمر نشابة
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن تـ ـم ــوز  ،2019ق ــدم
املحقق الخاص في مكتب التحقيقات
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدرال ـ ــي االم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،انـ ـط ــون ــي
سـيـبــريــانــو ،خــاصــة تـحـقـيـقــات قــام
ب ـه ــا م ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي االمـ ـي ــرك ــي عـلــي
حـ ـس ــن صـ ـع ــب ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ امل ـح ــاض ــر
ف ــي جــام ـعــة ب ـ ــاروش ف ــي ن ـيــوي ــورك،
(حائز شهادتي ماجيستير في إدارة
االعمال وفي تكنولوجيا املعلومات).
وف ــي  19ت ـم ــوز ،ص ــدر قـ ــرار االت ـه ــام
بحق صعب ،وهو اليوم ينتظر موعد
محاكمته بتهم عــدة أهمها« :التآمر
لتقديم دع ــم م ــادي لـحــزب ال ـلــه» بني
عامي  1996و ،2019و«تلقي تدريبات
عسكرية» ،و«الحصول بطريقة غير
قــانــونـيــة عـلــى الـجـنـسـيــة االمـيــركـيــة
بهدف تسهيل عمل إرهــابــي دولــي».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـح ــاض ــر ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ــى

تبين أن صور األمين العام
لحزب الله الموجودة في
حوزة صعب مأخوذة من
شاشة تلفزيون «المنار»!
ّادعى المحقق أن صعب رسم
أثناء التحقيق معه شرحا لكيفية
صناعة المتفجرات ،لكنها خربشات
أن بــن «األهـ ـ ــداف» املــزعــومــة :البيت
األبـيــض ومبنى الكونغرس ومبنى
«امباير ستايت» وجسري «بروكلن»
و«فيرازانو» ومعالم أخرى .لكن كيف
ع ـلــم مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ـيــدرالــي
ب ـه ــذه «األهـ ـ ـ ـ ــداف»؟ ال ـ ـجـ ــواب :ص ـ ّـور
صعب هــذه املـعــالــم ،بينما ُوج ــد في
حــوزتــه تسجيل للسيد حسن نصر
الـلــه كــان قــد التقطه مــن على شاشة
تلفزيون «املنار».
ت ـ ـجـ ــدر االش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى أن س ـل ـط ــات
ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
تستخدم «أساليب تحقيق خاصة»
أث ـ ـنـ ــاء ال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ــع «إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن»
مـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــن ،ي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح أن ـ ـه ـ ــا ت ـش ـمــل
وسـ ـ ــائـ ـ ــل ضـ ـغ ــط نـ ـفـ ـس ــي وجـ ـس ــدي
يمكن تصنيفها بالتعذيب بحسب
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
التعذيب.
«األخـ ـ ـب ـ ــار» اط ـل ـعــت ع ـلــى خــاصــات
التحقيقات التي أجــراهــا سيبريانو
(م ـح ـق ــق ت ــاب ــع مل ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
الفيدرالي في نيويورك ،متخصص
فــي «اع ـتــراض الـنـشــاطــات اإلرهــابـيــة
ل ـح ــزب ال ـل ــه وب ـش ـكــل خ ــاص ملنظمة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاد االس ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــي») ،وال ـ ـت ـ ــي
تضمنت معلومات تجافي الحقيقة،

ّ
زعم المحقق الفيدرالي في تقريره أن صعب التقط «صور مراقبة» للبيت األبيض ولمبنى الكونغرس ،في إطار االستعدادات لشن هجوم إرهابي (أ ف ب)

وتحليالت تفتقد املنهجية املهنية،
وخــاصــات بــدت متسرعة وتتضمن
أحكامًا مسبقة .وفي ما يأتي بعض
أبــرز التجاوزات واإلخفاقات املهنية
الـ ـت ــي اس ـت ـن ــد ال ـي ـه ــا إلصـ ـ ـ ــدار قـ ــرار
االتهام.
استمر اسـتـجــواب صعب ( 42سنة)
الذي سافر الى الواليات املتحدة عام
 2000وحاز الجنسية االميركية عام
 ،2008من  14آذار حتى  8تموز 2019
متواصل ،وخلص املحقق الى
بشكل
ّ
أن املـتـهــم ُج ــنــد ل ــدى ح ــزب ال ـلــه عــام
 1996عندما كان طالبًا في الجامعة
ُّ
اللبنانية ،وأنه كلف مراقبة تحركات

الجيش اإلسرائيلي و«جيش لبنان
الجنوبي» في بلدة يارون ومحيطها
وكتابة تقارير بنتائج املراقبة.
وبصرف النظر عن صحة التجنيد،
فـ ـق ــد تـ ـن ــاس ــى املـ ـحـ ـق ــق أن ال ـج ـي ــش
ّ
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ك ـ ـ ــان ي ــومـ ـه ــا ي ـح ـت ــل
جـ ـ ـن ـ ــوب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ب ـ ــاع ـ ـت ـ ــراف األمـ ـ ــم
املتحدة ،وأن الـعــدو اإلسرائيلي هو
الـ ــذي ك ــان يـخــالــف ال ـقــانــون الــدولــي
بـعــدم انصياعه لـقــرار مجلس األمــن
 ،425وبــالـتــالــي مــن حــق اللبنانيني،
بحسب ميثاق االمم املتحدة ،مقاومة
االحتالل بكل الوسائل املتاحة.
ويزعم املحقق أن املتهم خضع ألول

تـ ــدريـ ــب عـ ـسـ ـك ــري عـ ـ ــام  1999عـلــى
اس ـت ـخ ــدام االس ـل ـحــة ال ـن ــاري ــة .وقـبــل
سـفــره ال ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة ت ـ ّ
ـدرب،
بحسب مزاعم املحقق ،على أساليب
للتواصل اإللكتروني «بمشغليه» في
«مـنـظـمــة الـجـهــاد اإلس ــام ــي» .وذكــر
املحقق أن صعب قال له إن حزب الله
أعلمه بــأنــه فــي حــال وصلته رسالة
إلكترونية بدت كأنها دعاية تجارية
(مــا يـعــرف ب ــ«س ـبــام») تحتوي على
إشـ ــارات معينة (ال يــذكــرهــا محضر
ال ـت ـح ـق ـي ــق) ف ـه ــي ت ـع ـنــي أن ال ـح ــزب
يــأمــره بــالـعــودة الــى لبنان .كما زعم
أن حزب الله ّ
زود صعب برقم تلفون

و«كـ ــود» السـتـخــدامــه «ف ــور وصــولــه
ال ـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـي ـع ــرف ال ـ ـحـ ــزب مــوعــد
وصـ ــولـ ــه ف ـي ـت ـصــل بـ ــه الح ـ ـقـ ــا» .لـكــن
هــل يحتاج حــزب الـلــه ،وهــو بحسب
االم ـي ــرك ـي ــن «األك ـ ـثـ ــر قـ ـ ــدرة تـقـنـيــا»
بـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات «إلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ك ــاف ــة،
ال ــى ان ـت ـظــار ات ـصــال هــاتـفــي ليعرف
بوصول أحد عناصره الى لبنان؟
يـ ّـدعــي املحقق أن صعب أخـبــره بأنه
ك ــان ُيـنـقــل م ــع زم ــاء مـجـهــولــن الــى
مــواقــع تــدريــب بــواسـطــة ف ــان أبيض
اللون زجاجه أسود داكن .وكان على
الجميع في الفان ارتداء أقنعة ،ولدى
وصولهم الــى «الـصــف» ُيعزلون عن

بعضهم بعضًا بواسطة سـتــارة وال
يسمح لهم بالتفاعل .كما أن عليهم
اس ـت ـخ ــدام أس ـم ــاء وه ـم ـيــة ،واخـتـيــر
لصعب اســم «رش ـيــد» .وللتثبت من
صحة ذلك ،اعتمد املحقق على أقوال
«شــاهــد مـتـعــاون» بقي اسـمــه سريًا،
وه ـ ــو ب ـح ـس ــب زعـ ـم ــه ع ـض ــو ســابــق
فـ ــي م ـن ـظ ـمــة «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي»
قبض عليه في الواليات املتحدة في
ح ــزي ــران  ،2017واعـ ـت ــرف بـضـلــوعــه
ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـه ـج ـمــات اإلره ــاب ـي ــة،
وعــرض تقديم معلومات للمحققني
مقابل اتفاق تسوية .وزعم املحقق أن
«الـشــاهــد» انضم الــى «الـجـهــاد» عام
 ،2007وخضع للتدريب على صناعة
املـتـفـجــرات ،وش ــارك الحـقــا فــي مهام
لصالح املنظمة في باناما وتايالند.
إال ان امل ـح ـقــق ل ــم ي ـقــدم ّ
أي دل ـيــل أو
معلومات إضافية تثبت صحة ذلك.
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـ ــذي خـ ـض ــع لـ ــه ص ـع ــب،
بـحـســب امل ـح ـقــق ،ك ــان ع ـلــى املــراق ـبــة
والتصوير السري لصالح «الجهاد
ً
اإلسـ ــامـ ــي» .وي ـع ـطــي امل ـح ـقــق م ـثــاال
بالقول :إن التدريب كــان يرتكز على
وجوب تصوير شيء ال عالقة له بما
ً
يـ ــراد ف ـع ــا ت ـصــويــره ق ـبــل امل ـبــاشــرة
بالتصوير الفعلي .وشمل التدريب
التصوير من ارتفاع شاهق من «أجل
اإلشــارة الى الوجهة التي ّ
تهم حزب
الله» .لكن هذا األسلوب في التصوير
ال ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى تـ ــدريـ ــب ،ول ـ ــم ي ـقــدم
املحقق أي أدلــة تثبت وجــود تدريب
كـ ـه ــذا .وي ـم ـك ــن م ــن خ ـ ــال م ـشــاهــدة
الصور التي ذكــر أن صعب التقطها
أنـ ـه ــا ص ـ ــور س ـي ــاح ـي ــة ل ـ ــه ،ومل ـبــانــي
وج ـســور ومـعــالــم مـعــروفــة قــد تكون
فـ ــي ح ـ ــوزة أي زائ ـ ــر لـ ـنـ ـي ــوي ــورك أو
لواشنطن.
بـ ــن  2004و 2005خـ ـض ــع ص ـع ــب،
بحسب املحقق الـفــدرالــي ،لتدريبات
ع ـل ــى امل ـت ـف ـج ــرات ف ــي ل ـب ـن ــان .وك ــان
الـ ـت ــدري ــب املـ ــزعـ ــوم الـ ـ ــذي دام ثــاثــة
أس ــابـ ـي ــع ي ـح ـص ــل فـ ــي مـ ـك ــان تـحــت
األرض (لــم يـحـ ّـدد املـكــان فــي محضر
ّ
التحقيق) .وتمكن من صناعة «قنبلة
الصـقــة» قــام بتفجيرها على سبيل
التجربة «في الجبل خــارج بيروت».
وعرض املحقق ثالثة رسوم ّادعى أن
صـعــب رسـمـهــا أث ـنــاء التحقيق معه
لشرح كيفية صناعة املتفجرات .غير
أن الرسوم بدت خربشات ،وبدا فيها
رس ــم لسلك مــربــوط بعلبة مربوطة
ب ـ ــدوره ـ ــا ب ـع ـل ـب ــة ث ــانـ ـي ــة وب ـخ ـي ــوط
إضافية ال تبدو وظيفتها واضحة.
وأض ــاف املـحـقــق أن ــه بـعــد هـجــوم 14
شباط  2005الذي استهدف الرئيس
رفيق الحريري ،طلب مـ ّ
ـدربــو صعب
(فـ ــي حـ ــزب الـ ـل ــه) م ـن ــه ومـ ــن زم ــائ ــه
تـ ـحـ ـلـ ـي ــل صـ ـ ـ ــور مـ ـ ـس ـ ــرح االن ـ ـف ـ ـجـ ــار
وتـ ـح ــدي ــد مـ ـك ــان الـ ـعـ ـب ــوة امل ـت ـف ـجــرة
وح ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــا وت ـ ـكـ ــوي ـ ـن ـ ـهـ ــا وط ــريـ ـق ــة
التفجير املستخدمة.
وقد غادر صعب لبنان الى الواليات
املتحدة (في نيسان  )2005عبر تركيا،
لكنه أوقــف فــي مطار إسطنبول ألن
آثــارًا ملتفجرات وجــدت على مالبسه
وفـ ــي حـقـيـبــة ي ـ ــده .إال أن الـسـلـطــات
ال ـت ــرك ـي ــة س ـم ـح ــت لـ ــه ب ــال ـس ـف ــر ال ــى
نيويورك حيث حقق معه أمن مطار
«جـ ــي اف ك ـ ــي» ،ل ـك ـنــه ن ـفــى مـعــرفـتــه
بـمـصــدر آثـ ــار امل ـت ـف ـجــرات .والـغــريــب
أن املحقق ّ
يدعي أن االمر انتهى عند
هذا الحد ،وال يذكر خالصة التحقيق
الـ ـ ــذي ق ـ ــام ب ــه أم ـ ــن املـ ـط ــار امل ـت ـش ـ ّـدد
بعد مــرور سنوات قليلة على وقوع
هجوم  11أيلول .2001
ّادع ـ ـ ـ ــى املـ ـحـ ـق ــق أن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه أم ــر
ص ـع ــب ب ـم ــراق ـب ــة «مـ ــواقـ ــع ســاخ ـنــة»
ف ــي م ــدي ـن ــة نـ ـي ــوي ــورك ،وأن أوام ـ ــره
كانت بــأن يراقب باستمرار من دون
أي ت ــوق ــف وب ـطــري ـقــة أوتــومــاتـيـكـيــة
( .)autopilotوزعم أن التصوير الذي
ق ــام بــه صـعــب ك ــان لـصــالــح «منظمة
الـجـهــاد اإلســامــي» ولـيــس تصويرًا
س ـيــاح ـيــا ،وأن امل ـص ــور كـ ــان يبحث
عـ ــن «ن ـ ـقـ ــاط ض ـع ــف ب ـع ــض األب ـن ـي ــة
وال ـج ـســور لـلـمـســاعــدة عـلــى تحديد
ح ـجــم امل ـت ـف ـجــرات واملـ ـك ــان املـنــاســب
ل ــوضـ ـعـ ـه ــا» .ك ـم ــا ص ـ ـ ــودر «ت ـق ــري ــر»
كــان فــي حــوزة املتهم ،هــو كناية عن
دفتر رسمت عليه بخط اليد خريطة

مل ــدي ـن ــة نـ ـي ــوي ــورك ،وح ـ ـ ــددت عـلـيـهــا
عناوين ملعالم شهيرة مختلفة منها:
تـمـثــال ال ـحــريــة ،مـقــر االم ــم املـتـحــدة،
م ــرك ــز «روكـ ـفـ ـل ــر» الـ ـتـ ـج ــاري« ،وول
ستريت» (البورصة االميركية) ،برج
«امباير ستايت» ،ومختلف الجسور
واألن ـفــاق الرئيسية فــي املــديـنــة .كما
أضيفت الى الدفتر الطرقات املؤدية
الى املطار.
ول ـ ـ ــدى ت ـف ـت ـيــش م ـن ــزل ــه فـ ــي مـنـطـقــة
م ـ ــوريـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــاون فـ ـ ــي ن ـ ـيـ ــو ج ـي ــرس ــي
(ق ـ ـ ــرب ن ـ ـيـ ــويـ ــورك) ،ت ـم ــت مـ ـص ــادرة
«أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة» (ال ي ـح ــدد
محضر التحقيق نوعها أو طرازها)
تحتوي على «صور املراقبة» لجسر
بــروك ـلــن وج ـســر ف ـي ــرازان ــو واملـبـنــى
الفدرالي في نيويورك وجسر جورج
واشـ ـنـ ـط ــن .وهـ ـ ــي ج ـم ـي ـع ـهــا م ــواق ــع
س ـيــاح ـيــة م ـع ــروف ــة يـ ــزورهـ ــا اآلالف
يــومـيــا ويلتقطون صــورهــا .املحقق
الـ ـفـ ـي ــدرال ــي أض ـ ــاف فـ ــي تـ ـق ــري ــره أن
صعب التقط «صور مراقبة» إضافية
ف ــي مــدي ـنــة بــوس ـطــن وف ــي واشـنـطــن
«لصالح حزب الله» ،بما فيها صور
للبيت األبـيــض وملبنى الكونغرس،
ّ
فــي إط ــار االس ـت ـعــدادات لـشــن هجوم
إرهابي.
كـمــا زع ــم املـحـقــق أن ح ــزب الـلــه طلب
م ــن ص ـعــب ال ـت ـقــاط «صـ ــور مــراق ـبــة»
في اسطنبول عام  ،2005منها صور
ل ــأس ــواق الـتـجــاريــة فيها وللجامع
األزرق ،وأن ـ ــه عـ ــاد الـ ــى بـ ـي ــروت عــن
ط ــري ــق دم ـش ــق ح ـيــث اسـتـقـبـلــه أحــد
املـســؤولــن فــي ح ــزب الـلــه فــي فـنــدق،
واجـتــازا الحدود اللبنانية السورية
عبر الخط العسكري في سيارة «بي
ام» سوداء.
قــد تـكــون ال ــرواي ــة األغ ــرب فــي تقرير
املحقق هي محاولة صعب قتل عميل
إس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي بـ ـي ــروت ب ــن عــامــي
 2003و .2005فقد زعم املحقق أن أحد
املـســؤولــن فــي حــزب الـلــه أمــر صعب
ب ـس ــرق ــة سـ ـي ــارة ن ـ ــوع «م ــرسـ ـي ــدس»
ب ــواسـ ـط ــة م ـف ـت ــاح خ ـ ـ ــاص ،ثـ ــم طـلــب
م ـن ــه ت ـس ـل ــم مـ ـس ــدس ف ـض ــي م ـجـ ّـهــز
بـ ـك ــات ــم صـ ـ ــوت كـ ـ ــان م ــوض ــوع ــا فــي
كيس بالستيك تحت مقعد السيارة.
وب ـعــد ذل ــك ذه ــب املـشـغــل م ــع صعب
في السيارة الى مكان خارج بيروت،
ح ـيــث ك ــان ــت س ـي ــارة «فـ ـ ــان» بـيـضــاء
صغيرة في انتظارهما ،فركنا سيارة
«املرسيدس» خلفها ،وأمر «املشغل»
صعب بأن يترجل ويطلق النار على
ال ــرج ــل امل ــوج ــود ف ــي الـ ـف ــان «م ـ ّـرت ــن
فــي الـبـطــن وم ـ ّـرة فــي الـ ــرأس» .ولــدى
وصـ ـ ــول ص ـع ــب أمـ ـ ــام ال ــرج ــل ص ــرخ
األخ ـي ــر «ل ـســت أن ـ ــا» ،ف ـح ــاول صعب
إط ــاق الـنــار باتجاهه لكن املسدس
ّ
تعطل فـجــأة .بعد ذلــك طلب املشغل
من صعب العودة الى السيارة ّ
ليفرا
من املكان .وأضاف املحقق في روايته
الـغــريـبــة أن «ص ـعــب عـلــم الح ـقــا بــأن
ال ــرج ــل ف ــي ال ـف ــان ك ــان مـشـتـبـهــا فيه
بالعمالة لصالح إسرائيل».
يـشـيــر مـحـضــر الـتـحـقـيــق ال ــى صــور
وفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوات لـ ــأمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـح ــزب
ال ـلــه وجــدهــا املـحـقـقــون االمـيــركـيــون
ف ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة»
الـ ـخ ــاص ــة ب ـص ـع ــب .وتـ ـب ــن أن ه ــذه
الصور مأخوذة من شاشة تلفزيون
«امل ـن ــار» حـيــث تـظـهــر عــامــة املحطة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة بـ ــوضـ ــوح فـ ــي أع ـل ــى
الصور املوجودة في تقرير املحقق.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،خ ـ ـ ّـص ـ ــص جـ ـ ـ ــزء وفـ ـ ـي ـ ــر مــن
محضر التحقيق لإلشارة الــى زواج
صعب «صــوريــا» من سيدة أميركية
للحصول على الجنسية مقابل مبلغ
من املــال ،بطلب من حزب الله بهدف
تسهيل تحركاته التحضيرية للعمل
اإلرهابي املزعوم .هي ليست الرواية
االول ــى وقــد ال تـكــون األخـيــرة ملحقق
فيدرالي يستعجل التحقيق ،ويربط
ص ــورًا وخـبــريــات بعضها بالبعض
اآلخــر ،لـ«يكتشف» مؤامرة إرهابية،
ّ
تتمدد لتصبح
وكأن نظرية املؤامرة
كــل صــورة سياحية يلتقطها عربي
م ـصــدر شـبـهــة ،وك ــل سـفــر أو هـجــرة
ي ـق ــوم ب ـه ــا ل ـب ـنــانــي ب ــداي ــة مـسـلـســل
إجرامي ،وتصبح كل مخالفة للقانون
فــرصــة إلدانـ ــة ح ــزب ال ـلــه وشيطنته
وتشويه سمعته ومكانته في العالم.

9

تقرير

هدر الخلوي« :المستقبل» يبدأ
حملة الدفاع عن النفس
كانت جلسة لجنة
االتصاالت أمس مخصصة
لشركة «ألفا» ،لكن النقاش
تخطاها إلى الوضع
االقتصادي ومآسي الناس.
يصعب أحيانًا على المرء أن
يفهم لماذا يوجد وجهان
للبلد ،وجه الناس اليائسين
الذين تظاهروا األحد ووجه
المسؤولين الذين يبررون
الفساد ويدافعون عنه
إيلي الفرزلي
ل ــم يـسـتـطــع رئ ـي ــس ل ـج ـنــة االتـ ـص ــاالت
حـســن ال ـحــاج حـســن أن يـكـبــت غضبه
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة .ف ــي ذروة ال ـن ـق ــاش ،في
جلسة اللجنة أمس ،لم يجد أمامه سوى
املتظاهر أحمد عفارة الذي شغل الناس
وع ـ ّـب ــر ع ــن وج ــع األغـلـبـيــة مـنـهــم .كيف
يـمـكــن ه ــدر م ــا ب ــن  150و 200مـلـيــون
دوالر في قطاع االتصاالت وحده ،فيما
عفارة وغيره كثر يخسرون حقهم في
ال ـع ـيــش ال ـك ــري ــم ،نـتـيـجــة ظ ـلــم الـسـلـطــة
وفسادها؟
امل ـش ـه ــدان كــانــا مـتـنــاقـضــن إل ــى الـحــد
ال ـ ــذي ج ـعــل الـ ـح ــاج ح ـســن ي ـن ـف ـعــل ،ثم
يعتذر ،أثناء مداخلته التي استحضر
فيها ع ـفــارة وامل ـعــانــاة الـتــي عـ ّـبــرت عن
وجع كل اللبنانيني.
ن ـ ــواب ك ـت ـلــة امل ـس ـت ـق ـبــل ك ــان ــوا ف ــي واد
آخ ــر .ه ــؤالء ق ــرروا ،أم ــس ،بــدء الهجوم
املـ ـع ــاك ــس ،أو ب ـش ـكــل أدق ،بـ ــدء حـمـلــة
ال ــدف ــاع عــن ال ـن ـفــس ،اسـتـبــاقــا لتشكيل
لـجـنــة الـتـحـقـيــق ال ـبــرملــان ـيــة .ق ـبــل ذلــك
لــم يكن أحــد ق ــادرًا على تكذيب امللفات
 الـفـضــائــح ،الـتــي ك ــان بطلها تحديدًاال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ج ـم ــال
الـجــراح ،على ما تبني ألعضاء اللجنة،
ومنهم النائبة روال الـطـبــش .مــع ذلــك،
كانت الطبش ،أمس ،على غير عادتها،
متأهبة لـ«املشكل» .دخلت متأخرة ،ثم
ســرعــان مــا دعــت إلــى عــدم االبتعاد عن
ّ
املنهجية املتبعة في عمل اللجنة .كان
ذلــك قبل أن تتبني أن الـنـقــاش لــم يحد
عما سبق أن تـقــرر .جلسة أمــس كانت
مخصصة ملناقشة تقرير «ألـفــا» .وهو
م ــا ح ـصــل م ـنــذ ال ـب ــداي ــة إلـ ــى ال ـن ـهــايــة.
هجوم الطبش لم يأت من فراغ .زميلها
هـ ــادي حـبـيــش ح ـضــر أم ــس ع ـلــى غير
عــادتــه ،وك ــان لــه مــداخــاتــه الـتــي سعى
من خاللها إلى تخفيف اندفاعة اللجنة،
التي تمكن فريق  8آذار من فرض إيقاعه
عـلـيـهــا ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـســاب ـقــة ،حتى
بـ ــدا امل ـ ّس ـت ـق ـب ـل ـيــون أش ـب ــه بــال ـض ـيــوف.
إمــا يـغــضــون ال ـطــرف عــن اتـهــامــات لها

مــا يثبتها ،أو يــدافـعــون بما أوت ــوا من
حـجــج ،ال تكفي لتبرير مــا يـتــم كشفه.
م ـقــرر الـلـجـنــة ط ــارق املــرعـبــي داف ــع عن
ف ــري ـق ــه قـ ــدر امل ـس ـت ـط ــاع ،ل ـك ــن ب ـهــدوئــه
املعهود.
هل هي كلمة السر التي أيقظت املستقبل
فــي لجنة االت ـصــاالت ،أم أنها مـبــادرات
فردية أسبابها مناطقية أو شخصية؟
لـيـســت اإلج ــاب ــة م ـه ـمــة ،ل ـكــن األك ـي ــد أن
املستقبل سيضطر فــي الـفـتــرة املقبلة
إل ــى ت ـحـ ّـمــل الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــائ ــع الـتــي
ستظهر أمــام لجنة التحقيق النيابية،
املـ ـفـ ـت ــرض ت ـش ـك ـي ـل ـهــا .ح ـب ـي ــش حـ ــاول
ّ
ال ــدخ ــول م ــن ال ـب ــاب ال ـت ـق ـنــي .ركـ ــز على
الخدمات املضافة ( ،)VASشارحًا ألف
بائها :أي شركة تملك فكرة خدمة عبر
يمكنها أن تطرحها
الـهــاتــف الـخـلــوي ّ
عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة املـ ـش ــغـ ـل ــة ،إمـ ـ ــا ت ــرح ــب
بـهــا أو تــرفـضـهــا ،عـلــى أن يـتــم بعدها
االتفاق على توزيع نسب األرب ــاح .هذا
أمــر منطقي ،لكن ليس فــي لبنان .ملــاذا
ّ
فــي سـنــوات خلت ،كانت األرب ــاح تــوزع
مناصفة بني الــدولــة والـشــركــات ،وملــاذا
م ــال ــت ال ـك ـفــة ،الح ـق ــا ،بــات ـجــاه شــركــات
ال ـخ ــدم ــات امل ـض ــاف ــة ،ال ـت ــي ي ـص ــدف أن
األغـلـبـيــة الـســاحـقــة منها تـعــود لثالثة

شقير يغيب
عن لجنة االتصاالت
للمرة الثالثة

مستثمرين حققوا أربــاحــا طائلة على
ح ـس ــاب املـ ــال الـ ـع ــام .ه ــل األفـ ـك ــار كلها
محصورة بهم؟ ثم ،هل من فكرة طرحت
ليست معروفة في القطاع؟ قد ال يكون
مــن ال ـض ــروري إجـ ــراء مـنــاقـصــات (كما
يـطــالــب الـبـعــض) لتقديم ه ــذه الخدمة
أو تـلــك ،لكن على األق ــل يفترض اتباع
النمط الـعــاملــي ،ال ــذي يعطي املستثمر
نسبة  20إلى  30في املئة ،فيما تحصل
ال ــدول ــة عـلــى  70إل ــى  80ف ــي امل ـئ ــة .تلك
واح ــدة مــن توصيات لجنة االتـصــاالت
ال ـت ــي س ـي ـك ــون ص ـع ـبــا ت ـخ ـط ـي ـهــا .لـكــن
قبل ذلــك ،على مــن يــدافــع عــن الشركات
أن ي ــدرك أن النسبة كــانــت مقلوبة في
ل ـب ـنــان ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي شــركــة «ت ــات ــش»،
على ما بينت الوثائق التي كشفت في
اللجنة.
جبهة «املستقبل» كــان ينقصها وزيــر
االت ـصــاالت الغائب للمرة الثالثة على
ال ـت ــوال ــي .رئ ـيــس الـلـجـنــة اكـتـفــى أيـضــا
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن غ ـيــابــه غ ـيــر مـقـبــول.
لكن بحسب املعلومات فــإن األمــر صار
بعهدة رئيس املجلس .النظام الداخلي

الحاج حسن ّ
يحمل السلطة المسؤولية عن وجع الناس (مروان بوحيدر)

ملـجـلــس الـ ـن ــواب ال ي ـت ـعــامــل م ــع غـيــاب
وزيــر عــن اجتماع اللجنة على أنــه أمر
عادي .املواد من  31إلى  ،33تنص على
أن ال ــوزي ــر م ـلــزم بــالـحـضــور إذا ق ــررت
اللجنة ذل ــك ،شــرط أن يــدعــوه رئيسها
قبل ثالثة أيام .ال إشارة في النظام إلى
أن ــه يـمـكــن ل ـلــوزيــر أن يـتـغـيــب مــن دون
ع ــذر .وأك ـثــر مــن ذل ــك هــو مـلــزم بإجابة
طلب اللجنة تــزويــدهــا بــأي مستندات
تــريــد االطـ ــاع عـلـيـهــا .إذا رف ــض وجــب
نـقــل املـســألــة إل ــى رئـيــس املـجـلــس الــذي
يـعــرض املــوضــوع عـلــى الـهـيـئــة العامة
فــي أول جلسة ويعطيه األولــويــة على
سائر األعمال.
مـ ــاذا سـيـقــول ت ـيــار املـسـتـقـبــل عـنــدهــا؟
هــل حجة وج ــود الـنــائــب جميل السيد
في اللجنة هي حجة منطقية لتخطي
السلطة الرقابية التي يمثلها املجلس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي؟ ملـ ـ ــاذا إذًا ال يـ ـق ــاط ــع وزيـ ــر
االتصاالت الجلسات العامة أيضًا؟
ال ـس ـيــد ح ــاض ــر ف ــي ال ـج ـل ـســات بعكس
وزير االتصاالت .وهو سأل أمس املدير
الـعــام لــ«ألـفــا» م ــروان حايك عــن حقيقة
إقــالـتــه مــن منصبه ثــم تجميد ال ـقــرار.
األخ ـيــر أك ــد األمـ ــر ،فـيـمــا ص ــار واضـحــا
لـلـنــواب أن الــوزيــر ج ـبــران بــاسـيــل كــان
خ ـلــف تـجـمـيــد الـ ـق ــرار .ب ــن ال ـن ــواب من
ً
يؤكد أيضًا أنه ليس مقبوال أن تتزامن
ه ــذه الـخـطــوة مــع الحملة الـتــي تــواجــه
الفساد في قطاع االتـصــال ،بما يعطي
ان ـط ـبــاعــا ب ــأن حــايــك ه ــو املـ ـس ــؤول عن
كــل املــوبـقــات .ه ــؤالء أنفسهم يجزمون
أن انــزعــاج شقير مــن حــايــك يـعــود إلى
ع ــدم تلبيته ع ــددًا مــن مـطــالـبــه ،ومنها
عـلــى سـبـيــل امل ـثــال خــدمــة «الــرومـيـنــغ»
الـتــي ك ــان وزي ــر االت ـص ــاالت يـصــر على
إعـطــائـهــا لـشــركــة خــاصــة مـقــابــل حصة
تبلغ فقط  24في املئة للدولة.
الــافــت أن حــايــك ق ــال أم ــس مــا لــم يقله
ســابـقــا .لــم يعد يستطيع مـســايــرة هذا
الوزير أو ذاك فيما السهام توجه إليه.
قــال ،ردًا على ســؤال ،إن الوزير السابق
طلب منه استئجار مبنى للشركة كما
فعل مع «تاتش» .قال أيضًا إن الجراح
كان يرسل مطالبه خطيًا ،بعكس شقير
الذي يطلب شفهيًا.
ف ــي الـجـلـســة وزع ال ـح ــاج حـســن كتيبًا
ً
كــامــا عــن «أل ـف ــا» وأعـمــالـهــا ،متضمنًا
ع ــددًا مــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي يـتــوجــب عليه
اإلجابة عليها ،في الجلسة املقبلة .على
سبيل املـثــال ،تبني أن ألفا اشترت 500
ج ـهــاز لـتـطــويــر خــدمــات الـجـيــل الــرابــع
ف ــي ع ــام ــي  2018و ،2019وض ــع منها
حـتــى ال ـيــوم  177ج ـهــازًا عـلــى محطات
االرس ــال ،فيما يبقى منها  323جهازا
ف ــي امل ـس ـت ــودع ــات قـيـمـتـهــا  40مـلـيــون
دوالر .وكان السؤال املحوري ،هل كانت
«أل ـفــا» تــريــد أن تشتري مئة فـقــط ،كما
سبق وطــالـبــت ،ومل ــاذا تغير الـعــدد إلى
500؟ هل كــان ذلــك بطلب من الــوزيــر أم
بقرار ذاتي؟

