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ابراهيم األمين

الشرق الجديد
أع ـمــال الـشــركــة تــوسـعــت كـثـيـرًا خــال
العقد املاضي ،وارتفع عدد مشتركيها
ومــوظ ـف ـي ـهــا ،وب ــات ــت ف ــي ح ــاج ــة الــى
مقر أوســع لها .وزارة االتصاالت ّ
تقر
بـضــرورة نقل مبنى الشركة ،وطلبت
منها إيـجــاد خـيــارات أخ ــرى .امتثلت
الـ ـش ــرك ــة لـ ـ ـ ــ»أوام ـ ـ ــر» ح ـ ـ ــرب ،وب ـع ـثــت
ب ــرس ــال ــة ق ـبــل ن ـهــايــة عـ ــام  2014إلــى
مالك «كاسابيان» ،تبلغه فيها نيتها
فـســخ الـعـقــد اب ـت ـ ً
ـداء مــن أي ـلــول .2015
ّ
وبـنـ ً
ـاء على ذلــك ،هــدد املالك باللجوء
إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،م ـط ــال ـب ــا ب ــدف ــع قـيـمــة
كامل العقد (إيجار  7سنوات إضافة
إلــى مــا تقاضاه عــن السنوات الثالث
املــاض ـيــة)« .ت ـقــريــش» مــا ج ــرى ،بـنـ ً
ـاء
على أوامر حرب ،يعني أن على الدولة
أن تتعامل مع كل املبالغ التي ُد ِف َعت
فــي إط ــار صـفـقــة «مـبـنــى كــاســابـيــان»
ـ ـ وم ــا سـ ُـيــدفــع لـلـتـســويــة «ال ـحـ ّـب ـيــة» ـ
كخسارة من دون أي مقابل .وسيكون
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ع ـق ــد ص ـف ـقــة ج ــدي ــدة،
وتــدفــع مــا ينبغي دفـعــه لـقــاء تجهيز
مبنى جديد وتكاليف النقل ،ما يرفع
قيمة االمـ ــوال امل ـه ــدورة إل ــى نـحــو 30
مليون دوالر .فــي هــذا الــوقــتّ ،
عينت
شركة «زيــن» مديرًا جديدًا لـ»تاتش»،
هو االسترالي بيتر كالياروبولوس.
االخـ ـي ــر وج ـ ــد أن ال ـص ـف ـق ــة خ ــاس ــرة،
ّ
وحملت الخزينة مبالغ ال منطق في
إهـ ــدارهـ ــا .فــأب ـلــغ وزارة االتـ ـص ــاالت،
بحسب مـصــادرهــا ،اقتناعه بــأن بدل
التسوية مع مالك مبنى «كاسابيان»
يكفي الستئجار مقر جديد لنحو 4
س ـنــوات .فــأيــن املـنـطــق فــي دف ــع مبلغ
للمالك بال مقابل ،ثم استئجار مبنى
جديد ،واالستمرار في دفع بدل إيجار
ً
وبناء عليه ،اقترح على
املقر الحالي؟
ال ـ ــوزارة ال ـع ــودة إل ــى الـعـقــد مــع مالك
«كاسابيان» ،ونقل مقر الشركة إليه،
م ــا دام م ــا أن ـف ــق ق ــد أن ـف ــق ،واخ ـت ـيــار
مـ ـبـ ـن ــى جـ ــديـ ــد سـ ـيـ ـح ـ ّـم ــل ال ـخ ــزي ـن ــة
تكاليف إضافية.
لكن وزارة االتـصــاالت رفضت اقتراح
ك ــالـ ـي ــاروب ــول ــوس ،وج ـ ـ ـ ـ ّـددت طـلـبـهــا
ال ـب ـح ــث عـ ــن خ ـ ـيـ ــارات جـ ــديـ ــدة ،رغ ــم
م ــا يـعـنـيــه ذلـ ــك م ــن خ ـســائــر جــديــدة
ل ـل ـخ ــزي ـن ــة الـ ـع ــام ــة .وعـ ـن ــدم ــا ســألــت
«األخ ـب ــار» م ـصــادر الــوزيــر ح ــرب عن
هذه القضية ،نفت في البداية وجود
املـبـنــى مــن أســاســه! ثــم ع ــادت وأق ـ ّـرت
ّ
متحدثة عن أن املشكلة هي
بالقضية،
في حالة املبنى نفسه .لكن مصادر في
ّ
وزارة االتصاالت أكدت لـ»األخبار» أن
حرب أبلغ فريق عمله وإدارة «تاتش»
رفض نقل مقرها إلى منطقة الشياح،
ألسـ ـب ــاب أم ـن ـي ــة ،م ـت ــذرع ــا ب ـ ــأن امل ـقــر
الجديد للشركة سيكون «تحت رحمة
حزب الله» .وعندما قيل له إن املبنى
املستأجر ال يبعد سوى مئات االمتار
ع ــن مـبـنــى شــركــة «ألـ ـف ــا» ،أجـ ــاب بــأن
مبنى «أل ـفــا» يقع «فــي عمق املناطق
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ،وأن م ـب ـنــى كــاســاب ـيــان
أقرب منه إلى الضاحية الجنوبية!
لكن يبدو أن «فوبيا حزب الله» ليست
وح ــده ــا الـ ــدافـ ــع ل ـ ـ ــ»إهـ ـ ــداء» صــاحــب
امل ـب ـن ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  15م ـل ـي ــون دوالر
م ــن األم ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة ،وإه ـ ـ ــدار مـبــالــغ
إضافية من خزينة الدولة في صفقة
ج ــدي ــدة .ف ـحــرب ي ـضــع ن ـصــب عينيه
عــددًا مــن املــواقــع داخــل الشركة ،يريد
أن يستحوذ عليها فريقه السياسي،
ألسـبــاب انتخابية (تعيني موظفني)
أو أمنية ،تبدأ من «داتــا االتصاالت»،
ً
وص ــوال إلــى املحكمة الــدولـيــة .يجري
ذلك على عتبة إجراء مناقصة لتشغيل
شبكتي الخلوي ،مع ما يعنيه ذلك من
فــرصــة للسياسيني تتيح لـهــم فــرض
شــروطـهــم عـلــى ال ـشــركــات ،للتوظيف
وف ـتــح أبـ ــواب اس ـت ـفــادة امل ـنــاصــريــن...
وهنا بيت القصيد.

ينشغل املتنازعون في البحث عن أسباب للتدخل الروسي الكبير
في سوريا .لكن العمل يتواصل ،بدأب ،بني خبراء من روسيا
وايران وسوريا والعراق وحزب الله ،والحديث يدور حول خطط
تتعلق بالواقع امليداني في كل من سوريا والعراق .واذا كان املوقف
العام ،عربيًا واقليميًا ودوليًا ،من الحكم في العراق ال يطابق
املوقف من الحكم في سوريا،اال ان التحالف الجديد ،يتعامل مع
الواقع في دمشق وبغداد في سياق واحد ،وفي مواجهة عدو
واحد ،رغم اقرار الجميع بوجود حساسيتني.
السياق الواحد ،والحقيقة الواضحة ،هي ان التحالف الجديد،
طوعًا او غصبًا ،ووفق منظوره ومصالحه او وفق طموحات
حلفائه ،يجد نفسه ملزمًا بالعمل على حماية الوحدة السيادية
لكل من العراق وسوريا .ومن دون مداورة ،يعمل هذا التحالف
لتثبيت الحلفاء في مواقع النفوذ داخل الدولة واملجتمع في البلدين
املتجاورين .ومن يفهم معنى التنسيق ووحدة العدو في البلدين،
يعرف ان معزوفة «الدولة املفيدة» ،او «االقاليم املناسبة» ،ال تسكن

استعدادات تحالف ()1+4
تمهدلنماذج مختلفة من المواجهات
الميدانية
خصوم الدولة في سوريا
والعراق يقتربون من لحظة خسارة
الهدوء في بالدهم
اال في عقول من يسعى الى تقسيم سوريا والعراق من األعداء،
او في عقول من تعب من األصدقاء .وتكفي مراجعة الخارطة،
وتبيان متطلبات ضرب دولة االرهاب ،حتى يتبني ملن يرغب،
ان االمر ال يكتمل اال باستعادة حكومتي دمشق وبغداد كامل
السيطرة على كل الشرق السوري وكل الغرب العراقي ،كما ان
مشروع حماية العاصمتني واملدى الحيوي ،يفترض سيطرة
كاملة للتحالف على جنوب سوريا وعلى شمالها ،كما أن حماية
السلطة املركزية في بغداد ،تحتاج إلى محاصرة الشطط الكردي
املتناقض مع مصالح الشعبني السوري والعراقي.
املعركة التي بدأ فصل جديد منها تستهدف ،في مدى غير
بعيد ،استعادة السيطرة املركزية على كامل االراضي في سوريا
والعراق .وهذا يعني ،ببساطة ،انه الى جانب ما يجري االعداد
له ميدانيًا ،فان الخطاب السياسي ،كما السياق االجتماعي ـ ـ
االقتصادي للمعركة ،يستدعي ،مرة جديدة ،التخلي عن النزعة
االقصائية املوجودة عند الحلفاء كما عند الخصوم.
حروب كالتي تشهدها سوريا والعراق ،يتداخل فيها االهلي مع
الوطني ،ويشارك فيها اهل البالد والجوار والقوى النافذة في
االقليم والعالم .وفي هذه الحال ،تظهر عالمات انقسام اجتماعي

على خلفيات كثيرة ،ابرزها ،اليوم ،العنصر الطائفي واملذهبي،
املستند ،حكمًا ،الى ثقافة دينية تقوم على مبدأ الخوف املتالزم
ملبدأ االقصاء .وفي هذه الحالة ،يتراجع الخطاب التشاركي،
وتصبح الهوية الوطنية الجامعة كالمًا تزين به خطابات القادة
والزعماء ،لكن في حالة سوريا والعراق ،حيث االنقسام على
اشده ،وحيث يواجه املدافعون عن وحدة البلدين ،االستعمار
الجديد ،ستظل الحاجة قائمة ،يومًا بعد يوم ،الى الهوية العربية،
وال شيء غير الهوية العربية .ومن لديه وصفة اخرى فليعرضها
على الناس.
ما يجري اليوم ،في سوريا والعراق واليمن وليبيا ،يقدم لنا ما
يكفي من الدروس حول صعوبة االنفصال ،او نشوء فدراليات
انعزالية .حتى التجربة الكردية باالستقالل تقوم على تبعية
عمياء لخارج قوي ،بدت هشة عند اول هجوم لـ «داعش» باتجاه
ير ِد املزيد من النماذج ،فنحن في لبنان نقدم خبرات
اربيل .ومن ِ
ستة عقود من التقاتل على خلفيات انقسامية ونزعات انعزالية.
فال النظام الطائفي بنسختي الـ  43والـ  90نجح في لم الشمل ،وال
االستعانة بالخارج فرضت واقعًا ثابتًا.
في املقبل من االيام ،سنشهد وتيرة جديدة للمواجهات امليدانية
في سوريا والعراق .وسيكون الجميع امام حقائق من نوع
مختلف .ولن يكون في مقدور احد ،ويا لالسف ،االكتفاء بحمل
ّ
عداد الضحايا والخسائر ،بل سيضطر الجميع الى القيام بما
يراه مناسبا له.
تحديات جديدة باتت امام التحالف املعادي ،من املجموعات
االرهابية في سوريا والعراق ،الى دول االقليم ،في تركيا ودولة
العدو ،الى امارات وممالك القهر في الجزيرة العربية ،وصوال الى
الغرب نفسه ،بوجهيه االوروبي واالميركي .كل هؤالء ،لن يكون
في مقدورهم اليوم االكتفاء ببيانات وخطب ومواقف ودبلوماسية
بائسة .حتى املشاركة العمالنية ستلزمهم بأثمان مباشرة ،وكل
ّ
يتحسب الرتداداتها
من يبعث برصاصة الى سوريا ،عليه ان
على بالده وشعبه مباشرة .وباملناسبة ،فان هذا التحدي ،يشمل
ايضًا روسيا وايران ،كما حزب الله في لبنان ،لكن الفرق ،ان
داعمي خصوم الدولة في سوريا والعراق ،كانوا ينعمون طوال
الفترة السابقة ،بهدوء بات اليوم في طريقه الى االنتهاء.
ليس في محورنا من يعد بالعجائب ،وال بعصا سحرية ،لكنه
تحالف يدرك ان عليه وضع كل طاقته في معركة فاصلة .وان
تكامل الجهد بات رهن آليات عمل مختلفة عن السابق .وثمة
استعدادات جدية ،فيها الكثير من الروية ،وفيها الحذر والتحفظ،
ملنع الوقوع في اوهام او فخاخ .وهو امر يحتاج الى امكانات
ضخمة للغاية ،والى وقت وتضحيات .وسنكون امام تجارب
ميدانية مختلفة عما عرفناه سابقا .اما الهدف ،فهو إحداث
تغييرات جذرية في املشهد امليداني في كل سوريا والعراق ،في
سياق بناء الشرق الجديد ...هو الشرق الجديد الحقيقي ،سواء
ربحنا املعركة ام خسرناها!

تقرير

السالح النووي إلى حزب الله؟
يحيى دبوق
كان الفتًا تهديد رئيس الحكومة االسرائيلي
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع شبكة
«سي أن أن» االميركية أمس ،بأن إسرائيل
ستتحرك إذا حاول أحد استخدام االراضي
السورية لتهريب «ســاح نــووي» الــى حزب
الله.
ال يـخـلــو ال ـت ـصــريــح م ــن خ ـطــأ ف ــي التعبير
ارتكبه نتنياهو ،إذ كان يقصد بـ «النووي»
ســاحــا استراتيجيًا نــوعـيــا .مــع ذل ــك ،فهو
يـعـ ّـبــر ع ــن واق ــع ح ــال ح ــزب ال ـلــه وســاحــه،
برغم ان األخير يتواضع في االقرار بما آلت
اليه قدراته ،اذ لم يبق امام الحزب اال التزود
بالسالح النووي ليضيفه الى ترسانته ،بعدما
أق ـ ّـر ننتنياهو نـفـســه ،مــن عـلــى منبر االمــم

املـتـحــدة الـخـمـيــس املــاضــي ،ب ــأن منظومات
دف ــاع جــوي مـتـطــورة مــن نــوع «اي اس »22
باتت في حوزته ،إضافة الى صواريخ ارض
ـ ـ ارض دقيقة ومدمرة (فاتح  110بأنواعه)،
وصواريخ «ياخونت» الروسية القادرة على
استهداف السفن البحرية عن بعد ،اضافة
الــى طــائــرات هجومية مــن دون طيار قــادرة
على اصابة اي نقطة في اسرائيل.
مــع ذل ــك ،يـمـكــن اع ـت ـبــار إقـ ــرار نـتـنـيــاهــو ذا
دالالت على تغير ميزان القوة بني الجانبني
منذ زمن ،اذ هددت تل ابيب في املاضي ،وال
تزال ،بأنها لن تسمح بتجاوز خطوط حمر
وضعتها للساحة الـســوريــة ،وفــي مقدمها
منع نقل ســاح نوعي الــى حــزب الله .وهي
ّ
شنت ،في السنوات املاضية ،عشر هجمات
على االقل ضد قوافل قالت انها تنقل نوعًا

كـهــذا مــن ال ـســاح ال ــى االراضـ ــي اللبنانية.
ومع تصريح نتنياهو بات باالمكان القول
ان اسرائيل لم تكن تعمل على منع انتقال
االسلحة النوعية الى الحزب ،بل كانت تعمل
على منع تراكمها وزيادتها عما هو موجود
اساسًا في حوزته.
وفي السابق ،ايضًا ،قيل الكثير اسرائيليًا
عــن اسـبــاب منع انتقال «الـكــاســر للتوازن»
الى حزب الله .اال ان تداعيات انتقال السالح
النوعي باتت محققة ،وتحديدًا مــا يسميه
االســرائ ـي ـل ـيــون تـقـلــص حــريــة ع ـمــل ســاح
الجو في الحرب املقبلة في السماء اللبنانية،
وايـ ـض ــا ال ـخ ـش ـيــة م ــن اسـ ـتـ ـه ــداف الـسـفــن
الحربية وفرض حصار بحري على املوانئ
االسرائيلية ،وايضا حجم تدمير هائل من
شأنه ان يخرج قواعد سالح الجو واملنشآت

الحيوية من الخدمة...
ك ــل ذل ــك ب ــات مـحـقـقــا .وف ــي الـ ـع ــادة يـقــول
االسرائيليون ان حزب الله «يحاول» ادخال
هذا النوع او ذاك الى لبنان ،وفي حال نجاحه
فإن تداعياته اخطر من قدرة اسرائيل على
الـتـحـمــل .تـصــريــح نتنياهو ان ـهــى كــل هــذه
املــواربــة ،واقــر بما لــم تــرد اســرائـيــل ان تقر
به طوال السنوات املاضية .واألهم في اقراره
االخـيــر ،وفــي تصريحه «ال ـنــووي» ،انــه بات
في االمكان ان نفهم ،اكثر ،احد اهم اسباب
منع نشوب الحرب االسرائيلية املقبلة ضد
لبنان .وبات باالمكان ان نفهم اكثر مقولة تل
ابيب عن «الردع املتبادل» و»الدمار املتبادل»،
ومستوى الخشية من «العتمة املطلقة» في
املــدن واملستوطنات االسرائيلية ...الصورة
باتت اوضح بكثير.

