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سياسة
قضية اليوم

جنون آل سعود يطيح «الهبتين»
قرر النظام السعودي أمس ان ُيعلن وقف الهبتين اللتين سبق أن خصصهما لتسليح الجيش اللبناني ،في خطوة مفاجئة
ال بد أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة في لبنان ،قبل أسابيع من توقيع باراك اوباما على قانون يفرض عقوبات على
المتعاونين مع حزب الله
حسن عليق
ع ـنــدمــا ق ـ ـ ّـرر ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل رفـيــق
ال ـح ــري ــري ب ـنــاء ال ــدول ــة وف ــق رؤي ـتــه،
جـعــل الـتـسـ ّـول مــن الـنـظــام الـسـعــودي
مــدرســة .يــرمــي «طــويــل الـعـمــر» فتات
مـ ــوائـ ــده ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـي ـص ـبــح ل ــزام ــا
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ال ـت ـس ـب ـي ــح بـحـمــد
«خ ــادم الـحــرمــن» .اشتغل الحريري،
وورث ـ ـتـ ــه م ــن بـ ـع ــده ،وفـ ــق ال ـس ـيــاســة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة :اإلس ـ ـك ـ ــات،
ب ــ»ال ـح ـس ـن ــى» ،او بـ ـق ــوة «الـ ـق ــان ــون»
وسـ ـي ــف أمـ ـ ــوال االع ـ ــان ـ ــات وغ ـيــرهــا
مــن الــوســائــل امل ـعــروفــة .ك ــان ممنوعًا
عـلــى اللبنانيني انـتـهــاج أي سياسة
تبني اقـتـصــادًا وطنيًا فيه شــيء من
ّ
ِاملنعة واالقـتــدار ،وتقيهم ذل السؤال.
االقـتـصــاد ال ـحــريـ ّ
ـري مبني عـلــى بيع
األرض لـلـعــائــات ال ـتــي تـسـطــو على
ث ــروات أرض الـجــزيــرة الـعــربـيــة (بيع
ال ـع ـقــارات فــي لـبـنــان ألثــريــاء الخليج
ُيـسـمــى ج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات) ،وعـلــى
ّ
املحملة بالذهب
سقط متاع قوافلها
ُ
ّ
ن ـح ــو امل ـ ـصـ ــارف ال ـغ ــرب ـي ــة (وي ـس ــم ــى
ذلــك تعزيز القطاع املـصــرفــي) ،وعلى
جـ ــذب ب ـع ــض املـ ـه ــووس ــن بــالـجـنــس
واملخدرات (واسم ذلك سياحة).
حـمــايــة ه ــذه الـسـيــاســة اقـتـضــت بناء
ج ـيــش تـمـنــع ال ـحــريــريــة ع ــن ج ـنــوده
وضباطه العيش الكريم ،ألن اإلنفاق
عليهم غـيــر م ـجـ ٍـد وغ ـيــر مــربــح ،وفــق
أدبـ ـي ــات وزيـ ــر م ــال ال ـح ــري ــري ــة ،ف ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة .أم ــا تسليح الـجـيــش ،فال
ي ـتــم م ــن م ــال الـلـب ـنــان ـيــن .االق ـت ـصــاد
ال ـح ــري ـ ّ
ـري م ـب ـنـ ّـي ل ــدول ــة مـتـخـ َّـيـلــة ،ال
حــروب فيها ،وال عدو على حدودها،
وال أخـطــار تـتـهــددهــا ،وال حــامــي لها
إال سيد آل سعود .كما أن االستثمار
في تسليح جيش قوي َّ ،يحرم النظام
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ـ ـ ــوارد ي ـف ــض ــل إن ـفــاق ـهــا
كــرشــى لـتــأبـيــد بـقــائــه مـتـسـلـطــا على
رقاب الناس .لم ُيسمح للجيش سوى
بالحصول على ما ّ
يقرره األميركيون:
أس ـل ـحــة خ ـف ـي ـفــة ،وآلـ ـي ــات مستعملة

ّ
تتذرع الرياض بموقف حزب الله الذي ُأ ّ
قرت الهبتان بحجة» محاصرته» (هيثم الموسوي)

حتى باتت متهالكة ،وبرامج تدريب
ّ
مـ ـحـ ـص ــورة .ك ــل ت ـط ــل ــع إلـ ــى م ـص ــادر
َ
أخ ـ ــرى لـلـتـسـلـيــح ُيـ ــواجـ ــه بــالـتـهــديــد
ب ـق ـطــع امل ـع ــون ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ال
تكفي لتجهيز م ـفــارز شــرطــة فـ ّـعــالــة.
كمن ُيمنع عنه الطعام ،إال بما يكفي
إلبـ ـق ــائ ــه ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ب ـحــدهــا
األدنى ،ثم ُي ّ
هدده من يحقنه بالقليل،
ب ـق ـطــع مـ ـص ــدر ع ـي ـشــه إذا م ــا ح ــاول
الحصول على ما يسد رمقه من مكان
آخر .قبل أقل من عامني ،استفاق ملك
س ـعــودي ،ب ــإذن أمـيــركــي طبعًا ،وقـ ّـرر
زيـ ـ ــادة م ـن ـســوب م ــا ي ـت ـل ـقــاه الـجـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــدات« .ع ــاش ــت
امل ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ،قــالـهــا
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ق ــائ ــد الـجـيــش
الـســابــق ،ميشال سليمان؛ آل سعود
ق ــرروا منح فرنسا  3مـلـيــارات دوالر،
ّ
مكافأة لها على دورهــا املتصلب في
س ــوري ــا ،وفـ ــي املـ ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة

اإليــرانـيــة .وبـهــذه املـلـيــاراتُ ،
سيرسل
لـ ـن ــا الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون أسـ ـلـ ـح ــة ان ـت ـق ـت ـهــا
إســرائـيــلُ .د ّبـجــت املــدائــح للملك الــذي
ق ـي ــل إن ـ ــه أص ـ ـ ــاب ع ـص ــاف ـي ــر ع ــدي ــدة،
ع ـلــى رأس ـه ــا ت ـعــزيــز دور ن ـظــامــه في
لبنان ،و»سحب الذرائع» من املنادين
بـ ــال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ــاح امل ـ ـقـ ــاومـ ــة.

األميركيون أبلغوا
قهوجي انهم
ّ
سيسلمون الطائرات
حتى لو امتنعت
السعودية عن الدفع

ثـ ــم ،ول ـت ـعــزيــز الـ ـق ــدرة ع ـلــى مـكــافـحــة
اإلره ــاب ،زار الرئيس سعد الحريري
ً
لبنان ،حامال في جيبه مليار دوالر،
ه ـبــة شـخـصـيــة م ــن امل ـل ــك ال ـس ـعــودي
عـبــدالـلــه بــن عـبــدالـعــزيــز .هـنــا أيـضــا،
انهالت على «مملكة الخير» قصائد
ل ــم يـقـلـهــا املـتـنـبــي ف ــي سـيــف ال ــدول ــة.
مات امللك ،فطالب أبناؤه بمال أبيهم،
ومنه املليار الــذي ّقيل سابقًا إنــه في
جيب الحريري .توقف إنفاق «الهبة».
بـ ـ ــدأ ح ـ ـكـ ــام نـ ـج ــد ال ـ ـجـ ــدد ع ــدوانـ ـه ــم
على الـيـمــن ،مفتتحني عهد الجنون.
يـ ــريـ ــدون ت ــدم ـي ــر ال ـي ـم ــن وقـ ـت ــل أه ـلــه
بصمت .تمامًا كما احتلوا البحرين.
وقتلوا املعتمرين برافعات الفساد في
الحرم املكي واغتالوا الحجاج بسوء
إدارت ـه ــم فــي ِم ـنــى .وارت ـك ـبــوا مـجــزرة
إعدام بحق من قالوا إنهم إرهابيون.
ُ
ويـمـنــع عـلــى أي ك ــان االع ـت ــراض ولــو
همسًا .وفيما هم يخفضون إنفاقهم

ال ـعــام بـعــدمــا ت ــذوق ــوا طـعــم خفضهم
أسعار النفط ،ولتمويل حربيهم على
الـيـمــن وس ــوري ــا ،قـ ـ ّـرروا نـقــل الجنون
إل ــى لـبـنــان .هـ ـ ّـددوا بـطــرد اللبنانيني
ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي أرض ال ـج ــزي ــرة
العربية ،ثم «أهــدوا» الحريري إعالنًا
َ
بوقف العمل بهبتي تسليح الجيش.
يتذرعون بموقف حزب الله املعارض
لعدوانهم على اليمن وسوريا ،لوقف
تسليح الجيش ،بعدما ّ
صوروا سابقًا
الهبتني كحجر الــزاويــة فــي سياسية
محاصرة الحزب.
رج ــال االع ـم ــال ال ــذي ــن يـعـتــاشــون من
مشاريع آل سعود في الحجاز ونجد
واإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاء ي ـه ـم ـس ــون بـ ـ ــأن ال ـن ـظ ــام
الحاكم ال يدفع لهم بدل اعمالهم منذ
أش ـهــر .املـمـلـكــة إذًا ال تــريــد ان تنفق،
ألس ـب ــاب خــاصــة بـسـيــاسـتـهــا املــالـيــة
الـ ـج ــدي ــدة .ل ـكــن إع ــان ـه ــا أمـ ــس وقــف
تنفيذ الهبتني ليس ق ــرارًا مــالـيــا ،بل
قــرار سياسي بتصعيد املواجهة في
ل ـب ـنــان .وفـيـمــا لـجــأ رئ ـيــس الـحـكــومــة
تمام ســام والـحــريــري إلــى استجداء
السعوديني العودة عما فعلوه ،انتقد
حزب الله هذا االداء ،متهمًا آل سعود،
ف ــي ب ـي ــان ش ــدي ــد ال ـل ـه ـج ــة ،ب ــال ـت ــذرع
ب ـم ــوق ـف ــه مـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ع ـل ــى ال ـي ـمــن
وســوريــا والـبـحــريــن ،إلخ ـفــاء قــرارهــم
املبني على أسباب تقشفية.
ّ
وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد امل ـش ـنــوق بــشــر
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـم ــا ه ــو «أعـ ـ ـظ ـ ــم» .وم ــا
ه ــو أع ـظ ــم ،بـحـســب أك ـثــر م ــن مـصــدر
سياسي ،يندرج تحت عنوانني :طرد
مــا امـكــن مــن اللبنانيني مــن الخليج،
وس ـح ــب ودي ـع ــة م ــن م ـص ــرف لـبـنــان،
موجودة منذ العام  ،2006قيمتها 800
م ـل ـيــون دوالر .وب ـح ـســب مـصــرفـيــن،
فـ ــإن س ـح ــب هـ ــذه ال ــوديـ ـع ــة ،ال يــؤثــر
ب ــذات ــه عـلــى ال ــوض ــع ال ـن ـقــدي لـلـبـنــان.
لـكـنــه يـهــز الـثـقــة بــاالس ـت ـقــرارّ .
شبهه
اح ــد امل ـصــرف ـيــن ب ــدخ ــول سـ ــارق إلــى
ً
م ـصــرف ،حــامــا مـســدســا يـطـلــق املــاء
ب ــدل ال ــرص ــاص .ف ــإذا ع ــرف العاملون
ف ــي املـ ـص ــرف انـ ــه م ـس ــدس م ــائ ــي ،لن

تقرير

العودة إلى المطامر :تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بالقوة؟
هديل فرفور
منذ أيــامّ ،
وجهت شركة «سوكلني»،
ك ـتــابــا الـ ــى م ـحــافــظ مــدي ـنــة ب ـيــروت
ُ
القاضي زيــاد شبيب تعلمه فيه أن
الشركة ستتوقف عن جمع النفايات
ف ــي  24ش ـبــاط م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
«بسبب عدم وجود مساحة لتخزين
الـنـفــايــات بـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ» .يقول
امل ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــائ ـ ـتـ ــاف امل ــدن ــي
ّ
الـ ــرافـ ــض ل ـل ـخ ــط ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة رج ــا
نجيم إن هــذا األم ــر ليس صحيحًا،
«ال تـ ــزال ه ـن ــاك م ـســاحــة ف ــي الـجـهــة
الجنوبية ،حيث يستطيعون جمع
الـ ـنـ ـف ــاي ــات وت ـك ــدي ـس ـه ــا ع ـل ــى شـكــل
هــرمــي بعد تغيير طــريــق الــدخــول»،
معتبرًا أنها «وسيلة ضغط من أجل

تحقيق مصالح الشركة».
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،أع ــاد وزي ــر الــزراعــة
أك ــرم شـهـ ّـيــب «أم ــان ــة» الـنـفــايــات الــى
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـس ــب إع ــان ــه
أمس .جاء بالتزامن مع بيان مجلس
اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـم ـ ـ ــار ع ـ ــن «اع ـ ـ ـتـ ـ ــذار»
ش ــرك ــة «ش ـي ـن ــوك» ال ـبــري ـ ُطــان ـيــة عن
ّ
ع ــدم تمكنها مــن تـقــديــم املـسـتـنــدات
ُ
املطلوبة التي تثبت موافقة الجهات
ال ــروس ـي ــة الــرس ـم ـيــة ع ـلــى اسـتـقـبــال
النفايات ،ضمن املهلة املـحــددة لها،
والتي انتهت عند الساعة العاشرة
من قبل ظهر أمس .وقال املجلس إنه
«سيتخذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة،
وال سـ ّـي ـمــا لـجـهــة إبـ ــاغ ال ـشــركــة أن
املــواف ـقــة املـبــدئـيــة الغ ـيــة وم ـص ــادرة
ال ـك ـف ــال ــة امل ـص ــرف ـي ــة الـ ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا

ال ـشــركــة لـضـمــان تـقــديــم املـسـتـنــدات
املطلوبة» ،والبالغة قيمتها مليونني
ونصف مليون دوالر.
ف ـع ـل ـيــا ،ل ــم ُي ـع ـل ــن ع ــن ش ـ ــيء ج ــدي ــد،
فسقوط خيار الترحيل كــان محتمًا،
واعتذار شهيب كان يجب أن يحصل
منذ زمن بعيد ،إال أن األنظار ستكون
مـتـجـهــة ال ـي ــوم ال ــى اج ـت ـمــاع اللجنة
ال ــوزاري ــة ال ـتــي سـتـطــرح ال ـع ــودة الــى
خيار املطامر واملحارق.
رئـيــس الحكومة تـمــام ســام استبق
اجـ ـتـ ـم ــاع هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ودع ـ ـ ــا إل ــى
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد امل ـط ــام ــر
«وتعيني جلسة إلق ــرار األمــاكــن التي
ت ـق ـتــرح ـهــا ال ـل ـج ـن ــة» .إال أن م ـصــادر
وزاري ـ ـ ـ ــة ق ــال ــت إن ـ ــه «ال ي ــوج ــد قـ ــرار
ّ
ي ـت ـعــلــق بــال ـبــديــل ب ـع ــد ،وإن ال ــوزي ــر

ّ
شهيب أعـلــن انسحابه خــال جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،أول مــن أم ــس ،ولــم
ت ـنــاقــش ال ـب ــدائ ــل أو ت ـحــديــد الـجـهــة
ّ
شهيب» .هل
التي ستأخذ املهمة عن
سيسترد وزير البيئة محمد املشنوق
امللف؟ تستبعد املصادر نفسها هذا
األمر .حاولت «األخبار» ُالتواصل مع
الــوزيــر املـشـنــوق ،لكنها أخ ـبــرت بأن
«الوزير ّ ملتزم الصمت وعدم التعليق
على ملف النفايات».
ُ
تثير مصادر متابعة للملف احتمال
تـكـلـيــف وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات
نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق م ـه ـمــة ت ـن ـف ـيــذ خـطــة
شهيب ،التي ّ
أقرها مجلس الوزراء في
ق ــراره رقــم  1ال ـصــادر فــي .2015/9/9
وتعتبر هذه املصادر أن تكليف وزير
الداخلية والبلديات ينطوي على بعد

أم ـنــي ،وال سيما بـعــد مطالبة وزراء
ف ــي جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء األخ ـيــرة
«بتكليف القوى الزمنية والعسكرية
تنفيذ مقررات مجلس الــوزراء» ،وهو
ما يشي بإمكانية اللجوء الــى فرض
ّ
بالقوة.
املطامر
ّ
«نحن مستعدون للموت أمــام مطمر
الـنــاعـمــة عــوضــا عــن أن ن ـمــوت ببطء
داخـ ــل م ـن ــازل ـنــا» ،ي ـقــول ال ـنــاشــط في
ح ـم ـلــة إقـ ـف ــال م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ول ـيــد
ّ
عياش ،ردًا على إمكان إقدام الحكومة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــالـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة
والجيش .من جهته ،يقول الناشط في
حملة «عـكــار منا مزبلة» أمــن رجــب،
إن موقف الحملة واضح تجاه رفض
ف ـتــح امل ـط ـمــر ف ــي سـ ـ ــرار ،م ـع ـل ـنــا ،كما
حملة إقفال مطمر الناعمة ،استعداد

