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سياسة
مقال

ّ
موسى الصدر سعوديًا! العبوا غيرها
محمد نزال
ّ ُ
ـودي ــة تـ ـح ـ ّـب الـ ـس ـ ّـي ــد مــوســى
الـ ـسـ ـع ـ
ً
الـ ـ ـص ـ ــدر .أهـ ـ ـ ــا! هـ ـك ــذا ف ـ ـجـ ــأة ،بـعــد
نـحــو أرب ـعــة عـقــود عـلــى آخ ــر ظهور
لــه ،وصمت عربي ،سعودي ضمنًا،
سـ ُـيـصـبــح ال ـصــدر عـنــد «ال ـب ـخــاري»
شـ ـخـ ـص ــا «أحـ ـ ـ ـ ـ ّـب الـ ـ ـع ـ ــرب ج ـم ـي ـع ــا،
إذ كـ ـ ــان صـ ــاحـ ــب ن ـ ـظـ ــرة وحـ ـ ّ
ـدويـ ــة
تـ ــرت ـ ـقـ ــي ب ـ ـ ــاإلس ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ــى م ـص ــاف ــي
الــوحــدة وال ـح ـضــارة» .إش ــارة :ليس
«الـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــاري» هـ ـن ــا صـ ــاحـ ــب ك ـت ــاب
الحديث األشهر ،الفارسي وطنًا ،بل
السعودي في لبنان
القائم باألعمال ّ
ول ـيــد ال ـب ـخ ــاري .إن ــه م ـج ـ ّـرد تـشــابــه
باألسماء.
قـبــل  55عــامــا ،ك ــان املــرجــع الشيعي
ّ
األول في النجف (كما يصفه الصدر)
الـسـ ّـيــد محسن الحكيم ُيــريــد الـحــجّ.
َ ّ
ك ــل ــف الـ ـص ــدر م ـه ـ ّـمــة الـ ـت ــواص ــل مــع
املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن ،وط ـل ــب
ِمـ ـن ــه أن ي ـســأل ـهــم ال ـس ـم ــاح ب ــإع ــادة
بـنــاء «املـشــاهــد املـشـ ّـرفــة» فــي البقيع
(املــديـنــة امل ـن ـ ّـورة) ألن فيها أضــرحــة
ّ
كــل ِمــن األئمة :الحسن بن علي ،زين

العابدين ،الباقرّ والصادق وغيرهم.
ي ـق ــول ال ـص ــدر إنـ ــه أجـ ــرى ات ـص ــاالت
بــال ـش ـيــخ ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد س ــرور
ال ـ ـص ـ ـبـ ــان ،حـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــألـ ــة ،ف ــاق ـت ــرح
األخير «أن نشترك في مؤتمر رابطة
ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ملـنــاقـشــة الـقـضـ ّـيــة
مـ ــع ع ّـل ـم ــاء ال ــوه ــاب ـ ّـي ــة ،فــاش ـتــرك ـنــا
ّ
وتمكنا ِمــن أخــذ قــرار بإحياء اآلثــار
ّ
ومنها بيت
اإلسالمية (في الحجاز) ِ
الـنـبــي ،بيت عبد املـطـلــب ،غــار حـ ّـراء
ّ
وغــار ثــور ،وكلها مــوجــودة ولكنها
مهملة إلى ّ
حد بعيد» .هذا ما يذكره
ّ
السيد الصدر ،حرفيًا ،في مقابلة مع
ً
«الحوادث» عام  .1973ليس تفصيال
ّ
أن َمن أجرى تلك املقابلة مع الصدر
هو املصري جــال كشك ،التائب عن
ّ
ّ
الوهابية ،والحاصل
ماركسيته إلى
على «جــوائــز» ُالـسـعــوديــن ملــا كتبه
فـ ــي م ــدحـ ـه ــم .امل ـ ـهـ ــم ،أي ـ ــن أص ـب ـحــت
مـطــالــب ال ـص ــدر؟ ال شـ ــيء .أك ـثــر ِمــن
ّ
الوهابية على
نصف قــرن ومشايخ
موقفهم ِمن تلك اآلثــار .بالتأكيد ،لم
ّ
سطحيًا ال يعرف عقائد
الصدر
يكن
ّ
القوم ،لكنه ،وللتاريخ ،حــاول وترك
لنا ذكــرى تلك املحاولة .حــاول ،وقد

ً
قائالُ :
«يمكنها أن
نزل إلى عقولهم،
ُ ّ
ُتشبه نصب الجندي املجهول .تذكر
املسلم بمواقع االستشهاد والبطولة
ّ
والـ ـف ــداء» .حــتــى ه ــذا لــم يـنـفـ ّـع .ليس
َ
َ
م ـث ــل ال ـ ـصـ ــدر م ـ ــن ال ي ـع ـل ــم أن ـ ـ ــه فــي
نظرهم ،بــل فــي فـتــاواهــم ،ليس أكثر
ِمن «قبوري كافر مشرك» .باملناسبة،
ّ
إن الصبان ،الشيخ السعودي الــذي
ت ــواص ــل مـعــه ال ـص ــدر ،ك ــان مـعــروفــا
عـنــه انـفـتــاحــه ونــزعـتــه اإلصــاحـ ّـيــة،
ّ
وه ــذا مــا كــلـفــه دخ ــول الـسـجــن نحو
ُ
ُ
عامني ،قبل أن يعفى عنه ويستفاد
ّ
التقنية.
ِمن خبراته
ق ـب ــل  9س ـ ـنـ ــوات ِم ـ ــن ت ـل ــك امل ـق ــاب ـل ــة،
حضرت تلك املسألة في كالم الصدر
أيضًا ،ضمن محاضرة له في «الندوة
ّ
اللبنانية» عام  .1964قال« :هناك أمل
ل ـل ـمــرجــع األول (ال ـح ـك ـي ــم) ف ــي هــذه
ّ
(الحج) يتمنى تحقيقه ،وهو
الرحلة
ّ
إعادة تنظيم املشاهد املشرفة الواقعة
ف ــي امل ــدي ـن ــة (املـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـورة) ،ول ـع ـل ـكــم ال
ّ
تجهلون ،أيها السادة ،أن قبر فاطمة
ب ـنــت مـحـمــد وق ـب ــور اإلم ـ ــام الـحـســن
ب ــن عـلــي واإلم ـ ــام عـلــي ب ــن الـحـســن،
م ـن ـش ــئ «ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـسـ ـج ــادي ــة»،

واإلمــامــن الباقر وال ـصــادق ،اللذين
م ـ ــآ ال ــدنـ ـي ــا ب ـع ـل ــوم ـه ـم ــا ال ـف ـق ـه ـ ّـي ــة
واألدب ـ ّـي ــة والـطـبـيـعـ ّـيــة ،وكــذلــك قبور
جمع ِمــن أج ــداد النبي وأصـحــابــه...
ه ــذه ال ـق ـبــور ال ـتــي أغ ـنــى أصـحــابـهــا
الـعــالــم أجـمــع تــراثــا ،ودف ـعــوا الـعـ َـرب
وامل ـس ـل ـمــن ،بـشـكــل خـ ــاص ،فــأغــنــوا

موسى الصدر
ليس ملك أحد بعينه...
ولن يكون

التاريخ حـضــارة .هــذه القبور كانت
ّ
ّ
معمرة منظمة وكانت مزارات للناس
والـ ـحـ ـج ـ ّـاج» .وي ـض ـيــف الـ ـص ــدر ،في
ً
ف ـقــرة ت ـلــخــص مــوق ـفــه ،ق ــائ ــا« :مـنــذ
ّ
ّ
ّ
تصدى الحكام
أربعني سنة،
أقل ِمن ّ
ه ـنــاك ون ــف ــذوا ف ـتــوى ش ــاذة لبعض

ّ
الفقهاء وهدموا هذه املشاهد» .إنهم
ّ
الحكام والفقهاء معًا!
َ
ُ
ّ
ت ــري ــد ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـي ــوم أن ت ـغـ ّـرق
َ
ّ
فــي ح ــب ال ـص ــدر ،وأن ي ـمــدح ممثل
ّ
دبلوماسيتها في لبنان «اعتداله»
ّ
وسـ ـعـ ـي ــه إلـ ـ ــى «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة» ...ج ــي ــد،
فلتعطه مــا سعى إليه قديمًا ،وهو
ّ
القائل لهم بأن تلك املحاولة تهدف
إل ــى «ع ــاج ال ـجــرح امل ـحــزن ال ــذي ال
ً
مـ ـس ـ ّـوغ أصـ ـ ــا لـ ــوجـ ــوده وال داع ــي
ّ
السـ ـتـ ـم ــراره» .ذه ـنــيــة آل س ـعــود لم
ّ
تتغير ،وكثيرون ما كانوا ينتظرون
تسريبات «ويكيليكس» ملعرفة ذلك،
ول ـك ـن ـهــا جـ ـ ــاء ت «نـ ـ ــور ع ـل ــى نـ ــور».
ف ــي بــرقـ ّـيــة ِم ــن امل ــدي ــر ال ـع ــام إلدارة
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة فـ ــي الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة،
نــاصــر الـبــريــك ،إلــى وزارة خــارجـ ّـيــة
ب ــاده ،يــذكــر أن الـقــائـمــة عـلــى إدارة
«جمعية مؤسسات اإلم ــام الصدر»
ّ
للجمعية
ج ــاء ت وطـلـبــت مـســاعــدة
ّ
(الـخـيـ ّ
البرقية
ـريــة) .يأتيه ال ـ ّـرد فــي
نـفـسـهــا« :ح ـيــث لــم ت ـصــدر إل ــى اآلن
السامية حـيــال مسألة
التوجيهات ُ ّ
السنة في لبنان ،وفقًا
مساعدة أهل
ملا تم رفعه للمقام باملحضر املوقع

تقرير

ّ
«أوجيه» تسيل استثماراتها :تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
تعود «سعودي أوجيه»
إلى الواجهة ،ولكن هذه المرة بأخبار
قد تكون «بادرة خير» .إذ بدأت الشركة
لديها من ممتلكات.
بعملية تسييل ما ّ
فهل هذه بداية لحل األزمة ودفع
الديون ،خصوصًا أن المصروفين
من تيار المستقبل بدأوا يتقاضون
تعويضاتهم ومستحقاتهم منذ
سعد
فترة؟ أحد المقربين من الرئيس ّ
الحريري يؤكد أن األزمة المالية ستحل
في غضون عام
ميسم رزق
ارت ـف ــع أخ ـي ـرًا مـنـســوب الـضـغــط على
أص ـح ــاب ش ــرك ــة «سـ ـع ــودي أوج ـي ــه».
وتحولت صفحات وسائل التواصل
االجتماعي ساعي بريد لنقل رسائل
الـ ـعـ ـم ــال ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وال ـس ـع ــودي ــن
واألجـ ـ ــانـ ـ ــب ومـ ـع ــان ــاتـ ـه ــم ،وت ــوج ـي ــه
عـ ـب ــارات قــاس ـيــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس سعد

تراجع ّ
حصة شركة «أوجيه
المحدودة» في البنك السعودي
لالستثمار بنسبة %2.81
ال ـح ــري ــري وامل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـشــركــة،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات لـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة مــن
السعودية .املعلومات عن السبل التي
تتبعها الـشــركــة لـتـســديــد ديــونـهــا ال
تـنـتـهــي ،م ــرة ع ــن نـيـتـهــا ب ـيــع  20في
املئة مــن أسهم البنك العربي (مقابل
ن ـح ــو  1.1م ـل ـي ــار دوالر) ،وم ـ ــرة عــن
تـعـيــن مـسـتـشــاريــن إلع ـ ــادة الهيكلة
والطلب من املصارف جدولة الديون.
ومــع كــل مـعـلــومــة ،ك ــان املــوظـفــون في
ّ
ال ـشــركــة يـتـنـفـســون ال ـص ـع ــداء ،عــلـهــا

تـ ـك ــون ف ــات ـح ــة خـ ـي ــر ،وخ ـ ـطـ ــوة عـلــى
طــريــق تحصيل حـقــوقـهــم .وفـيـمــا لم
ـص ــل ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ــاب ـق ــة إل ــى
تـ ِ
خــوات ـي ـم ـهــا ال ـس ـع ـيــدة ،ألن أحـ ـ ـدًا من
املــوظ ـفــن ل ــم يـحـ ّـصــل ح ـقــوقــه ،ع ــادت
ال ـش ــرك ــة إلـ ــى ال ــواج ـه ــة م ــن خـ ــال ما
جرى تداوله بنحو محدود عن عملية
تـقــوم بها الـشــركــة لتسييل مــا لديها
من ممتلكات .وقبل يومني ،نقل موقع
«م ـب ــاش ــر» ال ـس ـع ــودي امل ـع ـنــي بـســوق
ال ـب ــورص ــة واألسـ ـه ــم خ ـب ـرًا م ـف ــاده أن
«بيانات كبار املالك في سوق األسهم
ال ـس ـعــوديــة (ت ـ ـ ــداول) أظ ـه ــرت تــراجــع
ح ـ ّـص ــة ش ــرك ــة أوجـ ـي ــه امل ـ ـحـ ــدودة في
الـبـنــك الـسـعــودي لالستثمار بنسبة
 %2.81لـتـصــل إل ــى  ،%5.77ب ـعــد أن
ك ــان ــت  .»%8.58وي ـع ـنــي ه ــذا الـخـبــر
أن «أوجـيــه» باعت نحو ثلث األسهم
ال ـتــي تـمـلـكـهــا ف ــي «ال ـب ـنــك الـسـعــودي
َ
لــاسـتـثـمــار» .وفـيـمــا لــم ُي ـعــلــن حجم
الـصـفـقــة ،ف ــإن احـتـســاب ع ــدد األسـهــم
املبيعة (نحو  19مليون سهم) ،بسعر
السهم املـتــداول في الـســوق ،يعني أن
قيمة الصفقة لــم تتجاوز عتبة ال ــ70
ّ
مليون دوالر .وهــذا املبلغ يشكل أقل
مــن  10فــي املـئــة مــن دي ــون «سـعــودي
اوجـ ـ ـي ـ ــه» ،ول ـ ــم ُيـ ـ ـع ـ ــرف م ـ ــا إذا ك ــان
ُ
سيستخدم لتسديد ديون للمصارف
ُ
ّ
دفع كبدل رواتب
واملوردين ،أو أنه سي ّ
وت ـع ــوي ـض ــات مـسـتـحــقــة لـلـمــوظـفــن.
والالفت أن أيًا من الصفحات املعنية
بأحوال الشركة على مواقع التواصل
ً
لم تـتــداول هــذا الخبر .لكن ُعـ ّـمــاال في
«أوج ـ ـيـ ــه» أك ـ ــدوا ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال
جــديــد بــن املـحــامــن املــوكـلــن للدفاع
عن حقوق املوظفني وبني مكتب العمل
وال ـش ــرك ــة .وط ــال ــب ال ـع ـم ــال بــ«حـجــز
األم ــوال الـ ّعــائــدة مــن األسـهــم املبيعة،
ّ
حتى يتسنى للجهات املعنية صرفها
ملستحقيها» .وأشـ ــارت امل ـصــادر إلــى
أن «مـبـنــى ش ــؤون املــوظـفــن قــد أغلق
بالكامل ُ
وصــرف املوظفون فيه ،فيما
ن ـق ــل ع ـ ــدد ق ـل ـي ــل م ـن ـه ــم إل ـ ــى م ـكــاتــب
أخرى ،لعدم وجود املاء والكهرباء في
املبنى»ُ .
وعلم أن «الدولة الفيليبينية
ستتولى دفــع مستحقات مواطنيها
الذين كانوا يعملون في الشركة ،على
أن تتفاهم فــي مــا بعد مــع أوجـيــه أو

لم تتجاوز قيمة الصفقة عتبة الـ 70مليون دوالر (داالتي ونهرا)

ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـع ــودي ــة» .فـيـمــا نقلت
مصادر أخرى عن أحد املحامني قوله
إن «الفرج بات قريبًا».
لـبـنــانـيــا ،ت ـبــدو األمـ ــور أف ـضــل بكثير
مــن الــريــاض .إذ علمت «األخ ـب ــار» أن
«الحريري وفريقه املالي قرروا تقسيم
التعويضات املستحقة للمصروفني

على أربع دفعات .وقد تقاضى هؤالء
الــدفـعــة األول ــى مــن مستحقاتهم ،مع
وعد بصرف الدفعات الثالث الباقية
قبل نهاية العام الجاري» .أما بالنسبة
إل ـ ــى ال ـ ــروات ـ ــب الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـج ـ ّـم ــدة
لـنـحــو عـ ــام ،ف ــأش ــار أح ــد امل ـصــروفــن
من التيار إلى أنهم «بــدأوا يحصلون

على رات ــب واح ــد منها كــل شهر منذ
بداية العام كسائر املوظفني الحاليني
فــي كــل مــؤسـســات الـتـيــار ،أي إن هــذا
الدين يكون قد ُسـ ِّـدد مع نهاية العام
الحالي أيضًا» .وفيما استبشر عمال
«أوجـيــه» بأخبار زمالئهم فــي لبنان
خـيـرًا ،لــم ُيـعــرف مــا إذا كــانــت األمــوال

