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ّ
صفقة «يوروفايتر»  ...العمولة «محللة» !
ق � ّ�ررت ال�ح�ك��وم��ة ش ��راء  28م�ق��ات�ل��ة «ي��وروف��اي �ت��ر» بقيمة 9
مليارات دوالر ...خبر يبدو للوهلة األول��ى عاديًا ويتجاوب
ّ
تحديات ومستعدة
مع املتطلبات الدفاعية لدولة ما تواجه
ّ
التمعن في الخبر يكشف أكثر من إشارة
لخوض الحرب ،لكن
سلبية على رادارات التقييم.
شخصيًا ،ال أدعي إطالقًا أنني خبير عسكري يعرف أنواع
األسلحة وطرق استخدامها والضرورات التي تفرض شراءها
وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تستلزم وج��وده��ا ،لكنني وأن��ا ال �ق��ادم من
ع��ال��م اإلع ��الم أط ��رح ف�ك��رة أع�ل��م أن�ه��ا س�ت��رف��ع ح��واج��ب ال �ق� ّ�راء
ّ
واملعنيني إلى األعلى استغرابًا وستجلب لي سخط كثيرين
ّ
ّ
ربما قالوا« :ومن فوضك الحديث عنا أو باسمنا؟» ...ومع ذلك
ّ
املجردة ألنني أعلم أن جزءًا كبيرًا
سأطرحها من باب الواقعية
من تمنياتنا برقابة مثالية هو ضرب من الخيال.
لن أقول إن القرار يتم بعد أسابيع على إعالن الكويت شراء
 28مقاتلة «إف  18 -سوبر هورنيت» املتطورة ،وعلى إعالن
الرئيس الفرنسي بعد اتصاله بسمو األمير عن شراء الكويت
 24مروحية «كاراكال» لدعم القوة الجوية.
ول��ن أق��ول إن ال�ق�ط��اع العسكري ال �ج��وي لدينا يعتمد في
ّ
غالبيته على السالح األميركي ،سواء تعلق األمر باملروحيات
أو املقاتالت أو منظومة الدفاع خصوصًا في فترة إعادة بناء
املؤسسة العسكرية بعد التحرير وحتى اليوم.
ول��ن أق��ول إن عيوبًا مصنعية كبيرة شابت «يوروفايتر»،
فثالث طائرات سقطت في إسبانيا أعوام  2002و 2010و2014
خ��الل التدريب وراب�ع��ة احترق محركها وخامسة اصطدمت

في أولسبيرغ األملانية بمقاتلة أخرى ما أدى إلى تعليق دول
أوروبية طلعاتها التدريبية.
ولن أقول إن الحكومة اليونانية تراجعت عن شراء  20مقاتلة
في العام  ،2011وإن الهند أعلنت في أبريل  ،2011تفضيلها
مقاتالت «راف��ال» على «ي��ورو فايتر» ألن مواصفات الصفقة
التي تجاوزت العشرة مليارات كانت األفضل ،وإن اليابان في
يوليو  2010صرفت النظر عن مقاتالت «يوروفايتر» واشترت
ب� ً
�دال منها مقاتالت «اف  »35و«اف  »18التي تلبي حاجاتها
ّ
أكثر في ما يتعلق بخاصيتي التخفي ومراوغة الرادارات .وإن
النرويج صرفت في  2012النظر عن «ي��ورو فايتر» واشترت
ّ
«اف  »35بقيمة  10مليارات دوالر .وإن قطر فضلت «راف��ال»
وإن النمسا ألغت فكرة الشراء بعد اكتشاف أخطاء مصنعية،
ّ
وإن سنغافورة فضلت مقاتالت «اف .»15
ول��ن أق ��ول إن اإلم � ��ارات أع�ل�ن��ت ع��ام  2013أن�ه��ا ق ��ررت ع��دم
امل �ض��ي ق��دم��ًا ف��ي ص�ف�ق��ة ض�خ�م��ة م��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا ل �ش��راء ع��دد
كبير من «يوروفايتر» بسبب رفض األخيرة االلتزام بتنفيذ
عمليات تحديث لرادارات تلك املقاتالت.
ولن أقول إن سويسرا ألغت فكرة شراء طائرات «يوروفايتر»
ع��ام  2007نهائيًا بعدما ق� ّ�ررت إج��راء استفتاء ع��ام الختيار
املقاتالت األفضل ...وبعدها استقر الرأي على مقاتالت أخرى
تكلفتها أقل وصيانتها أسهل.
ول ��ن أق� ��ول إن ��ه ف��ي أك �ت��وب��ر  ،2014ت��م اإلع� ��الن رس�م�ي��ا عن
تعليق تسليم كل طلبيات مقاتالت «يوروفايتر» إلى كل من
أملانيا وإيطاليا وإسبانيا ،وذل��ك بعد أن تم اكتشاف «عيب

تصنيعي» في الجزء الخلفي من هيكل (بدن) املقاتلة.
ّ
التحديات األمنية اليوم في الكويت والخليج
ولن أقول إن
هي أمنية  -إرهابية أكثر منها عسكرية بمفهوم حروب الدول،
وإن األفضل تطوير منظومة الدفاع األمني.
لن أقول ذلك كله ...مع أنني قلته.
الحكومة ّ
حرة في شراء «يوروفايتر» ،واملعروف عامليا أن
أوروب��ا تتساهل كثيرًا بدفع عموالت على صفقات األسلحة
ّ
الضجة التي أثيرت عن
مقارنة بالواليات املتحدة ،ولكم في
املنحة السعودية لشراء أسلحة للجيش اللبناني من فرنسا
وكيف ّ
جمدتها العموالت خير دليل.
أنا واقعي جدًا ،والرقابة املثالية في الكويت قصة وهمية،
وال ّأدعي أننا سنصل إلى مستوى سويسرا في إجراء استفتاء
على صفقات دفاعية ضخمة ...ولذلك أقترح وأنا بكامل قواي
الواقعية الفكرة التالية:
ً
إذا افترضنا أن قيمة الصفقة فعال هي  9مليارات دوالر...
وإذا افترضنا أن العمولة التي تدفع للوسطاء في مثل هذه
الصفقات خمسة في املئة فقط ،وأن النسبة قد تكون نحو 450
مليون دوالر ستذهب إلى من ستذهب إليه...
ّ
تتجمد...
وإذا افترضنا أن الصفقة لن تقف أو
وإذا اف�ت��رض�ن��ا أن ال�ح�ك��وم��ة ت�ت�ح� ّ�ج��ج ب��أن ه �ن��اك صفقات
تعقد كاستثمار في العالقات مع بعض الدول الداعمة للحق
الكويتي (وهو أمر م��ردود عليه كون الحكومة أبرمت صفقة
مليارية مع «إيرباص» قبل فترة وهي نفس الجهة املشاركة
ّ
في تصنيع «يوروفايتر»)...ومع ذلك «خلنا نطوفها».

الرأي اليوم

إذا افترضنا ذل��ك كله ،أق��ول باسمي الشخصي وم��ن باب
الواقعية فقط ،إن الجهة أو الجهات التي ستتقاسم العمولة،
ّ
في حال كانت هناك عمولة« ،محللة» فلتأخذ ال�  450مليون
دوالر ،من دون أن تشتري طائرات وترصد ما تبقى من قيمة
الصفقة وه��و يتجاوز  8,5مليار دوالر لبناء مستشفى قلب
ً
ّ
التطورات العلمية بالتوأمة مع
أو سرطان مثال وفق أح��دث
أشهر مستشفيات فرنسا أو أمل��ان�ي��ا ،ولبناء جامعة حديثة
بالتوأمة مع السوربون ،أو بناء معاهد دولية علمية وبحثية
وتكنولوجية بالتوأمة مع جامعتي إكسفورد أو كمبريدج...
ّ
سيشكل اس�ت�ث�م��ارًا أف�ض��ل ف��ي ال�ع��الق��ات مع
وأع�ت�ق��د أن ذل��ك
الدول الداعمة للكويت اللهم إال إذا كان في الجانب األوروبي
ً
من يريد حصر التعاون في األسلحة أمال في عمولته أيضًا.
أن ��ت س�ت��أخ��ذ ع �م��ول��ة ...س�ت��أخ��ذ ،وه ��ذا ك��الم واق �ع��ي وغير
مستبعد اس�ت�ن��ادًا إل��ى ماسمعنا ع��ن ال�ع�م��والت ال�ت��ي رافقت
ف��ي السابق ش��راء ط��ائ��رات عسكرية وغيرها ،وأن��ا «محللك»
إنما باقي املبلغ ال تشتري به طائرات بل أشرك أهل الكويت
ب��ال�ف��ائ��دة وت �ح��دي �دًا ف��ي ق�ط��اع��ات ال�ص�ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وس��وق
العمل للشباب الباحث عن مستقبل.
م ��رة أخ� ��رى ،أع �ل��م أن ح��واج��ب ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ق � ّ�راء وامل�ع�ن� ّ�ي��ني
سترتفع إل��ى األع �ل��ى اس�ت�غ��راب��ًا وأن ال�ف�ك��رة ستجلب سخط
كثيرين ربما قالوا «أكيد له مصلحة» أو «من ّ
فوضك الحديث
ع� ّ�ن��ا أو ب��اس �م �ن��ا؟» ...إن�م��ا ادرس��وه��ا ص� ّ�ح واح�س�ب��وه��ا ص��حّ
ّ
واقعيتي أفيد من كل كالم الحكومة وتنظيرات
وسترون أن
ّ
املثاليني.
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