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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«جي دي اس»:
حصلنا على ترخيص
ال على امتياز
ت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـبـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــرتـ ــه
«األخ ـب ــار» ( 14تشرين الثاني
 )2017تـحــت ع ـنــوان «فضيحة
جديدة في االتـصــاالت» ،وردنا
من شركة «جي دي اس» ()GDS
الرد اآلتي:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ـي ــس ص ـح ـي ـح ــا إط ــاق ــا
أن وزي ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ي ـ ـ ـ ّ
ـزود
شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة  GDSبـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات
وال ـك ــواب ــل واأللـ ـي ــاف الـبـصــريــة
الستعمالها الخاص ،بل كل ما
ً
في األمــر أنــه عمال بالقرار رقم
 2017/365الذي سمح بموجبه
لـشــركــة  GDSبـتـمــريــر األل ـيــاف
الـ ـبـ ـص ــري ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـ ـهـ ــا ،أي
للشركة ،فقد طلب مــن الشركة
أن تـ ـ ـم ـ ــرر عـ ـلـ ــى ن ـف ـق ـت ـه ــا هــي
ودون مقابل األلياف البصرية
العائدة لهيئة أوجيرو ،والتي
سـتـقــوم أوج ـيــرو باستعمالها
واستثمارها حصريًا ومجرد
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر رق ـ ــم
 /1/4845ويوضح هذا األمر إال
إذا كــان املقصود مجرد إطالق
التهم غير الصحيحة.
 2ـ ـ خالفًا ملا ورد في التحقيق،
فإن شركة  GDSتمتلك املعدات
الـ ــازمـ ــة وه ـ ــي تـ ـق ــوم ب ـت ـمــديــد
األلياف البصرية العائدة لها،
والتي اشترتها هي (أي )GDS
ع ـلــى ن ـف ـق ـت ـهــا ،وت ــدف ــع ل ـلــدولــة
مـبــالــغ حــددت ـهــا املــراس ـيــم ذات
ال ـص ـلــة فـيـمــا تـتـحـمــل ه ــي (أي
الشركة) التكاليف كاملة.
 3ـ ـ ـ ـ ل ـيــس صـحـيـحــا إط ــاق ــا أن
ق ــرار ال ــوزي ــر مـنــح شــركــة GDS
ام ـ ـت ـ ـيـ ــازًا .إذ إن ق ـ ـ ــرار ال ــوزي ــر
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــد إل ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم رق ـ ــم
ً
 ،2000/4328فـ ـض ــا عـ ــن أن ــه
ً
أعـ ـط ــى قـ ـ ـ ــرارًا مـ ـم ــاث ــا ل ـشــركــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن دون أي ت ـع ــرض
أو م ـ ـ ـ ّـس بـ ـح ــق أوجـ ـ ـي ـ ــرو م ـ ّـد
واسـتـثـمــار األل ـي ــاف الـبـصــريــة.
كما أن الوزير أعلن لإلعالم أنه
على استعداد إلعطاء أي شركة
تـحــوز املــواصـفــات نفسها حق
تمديد األلياف البصرية.
وبالنتيجة ،ال امتياز ألحد ،بل
منافسة بني الجميع ،وبالتالي
س ـ ـ ـبـ ـ ــاق ف ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل ت ـح ـس ــن
النوعية وتخفيض األسعار.
 4ـ ـ كنا نتمنى لو اتصل كاتب
ال ـت ـح ـق ـيــق ب ـشــرك ـت ـنــا ل ـلــوقــوف
ع ـنــد وج ـه ــة ن ـظــرنــا والـتـحـقــق
مــن امل ــزاع ــم امل ـت ــداول ــة .كـمــا كنا
نتمنى لو عــاد كاتب التحقيق
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
ال ـص ــادرة مـنــذ سـنــة  1995بما
ف ـي ـهــا ق ــان ــون االت ـ ـصـ ــاالت رق ــم
 431ال ـص ــادر ع ــام  2002ال ــذي
يمنع الحصرية وينظم العالقة
بــن مـقــدمــي الـخــدمــات ويـحــدد
ط ــرق امل ـنــاف ـســة ب ــن الـقـطــاعــن
العام والخاص.
وإنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـ ـخـ ــاص وم ـ ــن خ ـ ــال ش ــرك ــات
مـخـتـلـفــة ،ي ـتــولــى قـسـمــا كـبـيـرًا
(وف ـع ـل ـيــا األكـ ـب ــر) م ــن خــدمــات
ال ــدات ــا واإلنـ ـت ــرن ــت م ـنــذ بــدايــة
التسعينيات ،وليس هذا بأمر
جـ ــديـ ــد أو مـ ـخ ــال ــف ل ـل ـق ــان ــون
إطـ ــاقـ ــا .ف ــال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
تتحمل النفقات وتــدفــع قسمًا
ً
من فواتيرها للدولة ،فضال عن
املبالغ املقطوعة عن الترخيص
وعن حق املرور وعن الخدمات.
حبيب طربيه
رئيس مجلس االدارة

تقرير

السعودية وحزب اهلل:
المواجهة مستمرة
تنته بعد فصول
لم ِ
المواجهة بين السعودية
وحزب اهلل ،ويفترض بعد
عودة الرئيس سعد الحريري
وتقديمه استقالته الكالم
مجددًا عن ملفات خالفية
متجددة
هيام القصيفي
ألن ل ـب ـنــان ب ـلــد املـ ـف ــارق ــات بــام ـت ـيــاز،
يمكن التوقف عند احتفال االستقالل
ال ــذي كــاد يلغى ألن رئـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـكــن م ـت ــأك ـدًا من
ع ــودت ــه إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـل ـم ـشــاركــة ف ـيــه،
فيما غاب عنه والده رئيس الحكومة
الــراحــل رفيق الـحــريــري أكثر مــن مرة
بذريعة السفر .وألن وجــود الحريري
كــان ضــروريــا لالحتفال بـ  22تشرين
ال ـثــانــي ،ف ــإن وجـ ــوده ضـ ــروري أيضًا
ل ــرس ــم م ـس ــار م ــا ب ـعــد االس ـت ـق ــال ــة .إذ
حــن ينتهي شــرب نخب االسـتـقــال ـ
فقط عن فرنسا ـ ـ رغــم اعـتــراف لبنان
بـ ــدورهـ ــا األخـ ـي ــر ف ــي م ـعــال ـجــة أزم ــة
الحريري ،يمكن القيادات السياسية
أن تـ ـنـ ـص ــرف إل ـ ـ ــى ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ن ـت ــائ ــج
االشـ ـتـ ـب ــاك الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ــي،
وم ــوق ــف رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة املستقيل
الذي يشير إلى بداية مرحلة تختلف
عن مرحلة التسوية الرئاسية.
وإذا كانت األسابيع التي تلت إعالن
االسـتـقــالــة قــد صـ ّـوبــت عـلــى الطريقة
الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ـي ـه ــا ،وح ـق ـي ـق ــة ال ـ ــدور
ال ـس ـع ــودي وخ ــاف ــات ب ـيــت ال ــوس ــط،
ف ــإن ع ــودة الـحــريــري وإعــانــه موقفه
بـ ـ ــوضـ ـ ــوح ،س ـي ـف ـت ـح ــان بـ ــابـ ــا ج ــدي ــا
ومباشرًا في األزمة السياسية األولى
في عهد الرئيس ميشال عون ،ألن هذا
البيان يفترض أن يضع النقاط على
الـ ـح ــروف ،ف ــي صـ ــورة غ ـيــر ملتبسة،
ً
ويشكل فصال آخــر من فصول األزمــة
الطارئة.
ثمة مفارقتان خلصت إليهما أوساط

س ـيــاس ـيــة ع ـل ــى اط ـ ــاع ع ـل ــى م ــواق ــف
السعودية ،هما أنه للمرة األولى منذ
س ـن ــوات أصـبـحــت ال ـطــابــة ف ــي ملعب
الله .بهذا املعنى ،أصبح الحزب
حزب ّ
هو املتلقي بعدما خسر ورقة املبادرة،
ألنه كان يعيش ـ ـ وال سيما في السنة
األخ ـي ــرة ـ ـ ـ ـ إي ـقــاع الـتـهــدئــة الــداخـلـيــة،
ح ــامـ ـي ــا ظـ ـ ـه ـ ــره مـ ـ ــن أي اسـ ـتـ ـه ــداف
داخلي ،منصرفًا إلى ساحات الحرب
فــي ســوريــا وال ـع ــراق .وال ـحــزب ـ ـ كما
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عــون ـ ـ الــذي أفــاد مــن حــال االستقرار
وال ـت ـهــدئــة الــداخ ـل ـيــة ،يـنـتـظــر مــوقــف
الحريري ليبني على الشيء مقتضاه،
ولـيـسـتـطـلــع بـ ـه ــدوء املـ ـس ــار ال ـجــديــد
ال ــذي يـنـتــج مــن بـيــانــه .عـلـمــا أن كــام
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
ّ
نصرالله لم يتخط ،في املــرات الثالث
ال ـت ــي أط ــل ب ـه ــا ،اس ـت ـقــالــة ال ـحــريــري،
وح ـ ـصـ ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـنـ ـه ــا م ـ ــن دون
االنتقال إلى مواجهة املرحلة التالية.
لكن أي ورقة سيملكها الحزب إذا قدم
ال ـح ــري ــري اسـتـقــالـتــه بــالـسـقــف ال ــذي
كان عليه بيان االستقالة من الرياض
أو حـتــى ب ـع ـبــارات مـنـ ّـمـقــة أك ـث ــر؟ وال
سيما أن الخالف مع الحريري ،مهما
ك ــان سـقــف ب ـيــانــه ،سـيـبـقــى محكومًا
بــال ـح ـم ـلــة «ال ـت ـضــام ـن ـيــة» م ـع ــه ،ولــن
يكون من السهل االنقالب على ثالثة
أس ــاب ـي ــع م ــن رع ــاي ــة ال ـح ــزب والـعـهــد
ل ـل ـحــريــري وف ــري ـق ــه .وك ـي ــف سـيـكــون
واق ــع الـســاحــة الــداخـلـيــة ،وقــد اهتزت
ب ـف ـعــل اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري ومـ ــا نتج
م ـن ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا أظ ـ ـهـ ــرت ال ـس ـع ــودي ــة
بوضوح حقيقة مواقفها من التسوية
الــرئــاس ـيــة وم ــن الـعـهــد ال ـحــالــي ومــن
الحريري نفسه واملقربني منه؟ وعلى
هذا املنحى يمكن الكالم عن مشاورات
نيابية بتسمية الـحــريــري مـجــددًا أو
ّ
بالحد
ـوال للسعودية
رئيس جديد مـ ٍ
ً
األدنـ ــى أو ال ـع ـكــس ،ألن ك ــا م ــن هــذه
ال ـت ـس ـم ـيــات ي ـع ـكــس م ـس ـتــوى األزمـ ــة
وإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ــدفـ ــع ب ـه ــا ن ـح ــو ال ـح ــائ ــط
املسدود.
املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة هـ ـ ــي أن ال ـ ـقـ ــوى
السياسية تعاملت مع األزمة الحالية
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا م ـ ـعـ ــزولـ ــة ع ـ ــن الـ ــواقـ ــع

اإلق ـل ـي ـمــي وامل ـش ـهــد ال ــدول ــي املـتـعـلــق
ب ـت ـشــديــد ال ـح ـص ــار ع ـلــى حـ ــزب ال ـلــه.
فالسعودية التي استكملت االنقالب
ال ـح ــري ــري ب ـب ـيــان ال ـجــام ـعــة الـعــربـيــة
وامل ـ ـ ـ ــداوالت ال ـت ــي ج ـ ــرت ،إن ـم ــا أيـضــا
استندت إلــى أجــواء أميركية وغربية
متشددة في مقاربة وضع حزب الله.
وبهذا املعنى ،فــإن االتـجــاه األوروبــي
ال ــذي عـ ّـبــرت عنه فرنسا بفصل أزمــة
الحريري عن مقاربة وضع حزب الله
والعقوبات األميركية عليه ،يؤكد أن
ال ـس ـعــوديــة مــاضـيــة ف ــي امل ـس ــار ال ــذي
رس ـم ـت ــه فـ ــي حـ ـص ــار ال ـ ـحـ ــزب .وه ـنــا
تقول هذه األوساط إن لبنان الرسمي
سـ ـم ــع مـ ــن دول أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــوض ــوح
هــذا الـفـصــل بــن الـعـنــوانــن :معالجة
وضــع الحريري تختلف عن معالجة
وضــع حــزب الـلــه ودوره ،فالعقوبات
األميركية والخليجية وما تطلبه من
أوروبا في هذا املجال ال يمكن تدوير
الزوايا فيه .لذا ّ
تعول السعودية على
ه ــذا املـنـحــى األم ـيــركــي ف ــي اسـتـمــرار
م ـســار تــؤكــد أن ـهــا مــاضـيــة ف ـيــه ،ولــن
تتراجع عنه في املــدى املنظور .وهذا
واقــع يختلف عن مقاربة ملف إعالن
استقالة الحريري وما يأتي بعدها.
وف ـقــا لــذلــك كـيــف يـمـكــن ال ـحــديــث عن
املرحلة املقبلة؟
ثـمــة م ــن ي ـقــول إن الـعـهــد ال ـحــالــي لم
يلتق بعد السعودية الجديدة ،التي
ِ
يقودها ولي العهد األمير محمد بن
سلمان ،ألن رئيس الجمهورية إنما
زار السعودية «القديمة» ،بوجوهها
الـتـقـلـيــديــة .وح ــن تــواج ـهــا فــي ملف

كل ما كان يقال في
التحالفات االنتخابية
قبل استقالة الحريري
لم يعد قائمًا

ال ـحــريــري ،ذه ــب رئـيــس الجمهورية
إلــى الحد األقـصــى فــي استخدام لغة
ح ــادة .لـكــن مــرحـلــة مــا بـعــد استقالة
الـ ـح ــري ــري رسـ ـمـ ـي ــا ،س ـت ـع ـطــي ع ــون
والـحــزب فرصة جديدة لرسم مشهد
سياسي جــديــد ،مــن ضمن سيناريو
امل ــواج ـه ــة م ــع ال ـس ـعــوديــة .وسـتـكــون
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة واحـ ــدة منها.
وبحسب أحد السياسيني ،فإن كل ما
كــان يقال في التحالفات االنتخابية
قبل استقالة الحريري لم يعد قائمًا.

تقرير

مشتبه فيها بالتعامل مع العدو
من مناضلة إلى
ٍ
مرت تسعة أيام على
ّ
توقيف جنى أ .د .لم
بيان رسمي
يصدر أي ٍ
يوضح مالبسات
التوقيف ،وسط تشكيك
في كون الناشطة ألجل
فلسطين متورطة في
التعامل مع العدو .إال أن
المصادر األمنية تؤكد أن
الموقوفة غرقت في
التجسس!

رضوان مرتضى
مطلع األسبوع الفائت ،دهمت قوة من
األمــن العام فندقًا في الحمرا لتوقيف
جنى أ .د( .مــوالـيــد  .)١٩٨٦كــان الوقت
يدر
ظهرًا ،لكن أحدًا من نزالء الفندق لم ِ
ماذا يحصل .تزامن ذلك مع عملية دهم
طاولت منزل ذويها في دميت ـ الشوف.
ُّ
ملاذا أوقفت «الناشطة» ،وما هي التهم
املسوقة بحقها؟ ازدحـمــت التساؤالت
التي بقيت من دون أجوبة شافية.
ُ
«س ِحبت» الشابة التي تــرأس جمعية
«م ـع ــا إلـ ــى ف ـل ـس ـطــن» بـ ـه ــدوء ق ـبــل أن
ُ
ت ـسـ َّـرب معلومات تفيد بأنها متهمة
بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي .هذه
امل ـع ـل ــوم ــة أش ـع ـل ــت م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي بـ ـحـ ـم ــات تـ ـض ــام ــن مــع
«املناضلة» املوقوفة .رفاق جنى رفعوا
ال ـص ــوت ،مـطــالـبــن بــإطــاق ســراحـهــا.
ّ
ومــا زاد الـطــن ِبــلــة ،م ــرور تسعة أيــام

المشغل
كلف
ّ
ّ
اإلسرائيلي الموقوفة
جمع معلومات عن
قيادات من حماس

من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن
األمن العام يوضح مالبسات التوقيف.
تـ ـح ـ ّـول ــت امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات الـ ـت ــي كـتـبـتـهــا
املـ ــوقـ ــوفـ ــة إل ـ ــى شـ ـ ـع ـ ــارات .واش ـ ـتـ ــدت
الحملة االفتراضية املتضامنة معها.
م ـ ّـرت أرب ـعــة أيـ ــام ،ف ـغــرد الـنــائــب وليد
جنبالط عبر تويتر كاتبًا« :بالنسبة

ل ـج ـن ــى أ .د ،ألـ ـي ــس مـ ــن األف ـ ـضـ ــل ان
ننتظر نتائج التحقيق وحكم القضاء
الـعـسـكــري قـبــل االس ـتــرســال بــاالتـهــام
وذلك من أجل املوضوعية .وجهة نظر
ف ـقــط» .لــم يـهــدئ ذل ــك مــن روع ُ محبي
ُ
جـنــى وأصــدقــائـهــا .اسـتـعــاد كــثــر آخــر
منشور كتبته .كــان عـبــارة عــن صــورة
نشرتها على صفحتها على فايسبوك
فــي األول مــن تـشــريــن الـثــانــي مرتدية
الكوفية ّ
وذيلتها بعبارة« :في غيابي
عن البالد التي أعشق ،أتمسك بأثمن
م ــا أم ـل ــك م ـن ـه ــا ...كــوف ـي ـتــي هــوي ـتــي».
قبلها كانت قد كتبت عبارة« :كل عام
وفلسطني إلى روحي األقــرب ...كل عام
وهي تسكنني وأنا أعيش بها».
ص ـف ـح ــة جـ ـن ــى ت ـم ـت ـل ــئ ب ـف ـل ـس ـطــن.
صـ ـ ــورة م ــن م ـع ـبــر الـ ـن ــاق ــورة تـكـتــب
تحتها« :أقــرب نقطة إلــى فلسطني».
وه ـ ـنـ ــا أي ـ ـضـ ــا مـ ـنـ ـش ــور ت ـ ـقـ ــول ف ـي ــه:
«ف ـل ـس ـط ــن ع ـش ـق ــي األول واألخـ ـي ــر

