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مقال

الملل...
سبهان َ

محمد نزال
ما الــذي ُيريده ذاك السبهان السعودي ِمــن لبنان؟ منذ
ّ
مـ ّـدة وهــو ّ
يتوعد على طريقة «أنــا بفرجيكم» .يبدو أنــه
على عجلة أيضًا« :فقريبًا الصمت سوف يطبق» .حسنًا،
مـتــى ت ـحــدي ـدًا؟ ه ــل مـثــل «قــري ـبــا« ف ــي ال ـي ـمــن؟ كـثـيــرون
ّ
ّ
يتشوقون ملعرفة «يــلــي رح يطلع بــإيــده» .إن
فــي لبنان
كــان ُيـهـ ّـدد بإسرائيل ،فــرضــا ،فهذه قديمة ،ومحسوب
حـســابـهــا ،فـهــو هـنــا «زع ـط ــوط« أص ـلــي .إن ك ــان ُي ـهـ ّـدد
ّ
ممل ّ
جدًاِ .من ّ
بأميركا ،وهذا ّ
الجيد
متوقع ،فما الجديد؟
َ
ّ
َ
ومن مملكته منذ
إعالمه أن في لبنان من أصابه امللل ِمنه ِ
ّ
ُ
زمن طويل .يريدون جديدًا .أن تفعل السعودية شيئًا ِمن
ُ
نفسها .أن تقطع تصدير «حليب الربيع» إلى لبنان مثال،
ّ
أو بطاطا «ليز» ومــا شاكل (حتى هــذه مملوكة لشركة
ّ
األميركية) .لن يطلب أحد ِمن مملكة السبهان،
بيبسيكو
ّ
وهي ِمن أغنى دول العالم ،أن تكف عن تصدير السيارات
والطائرات والبواخر ومعامل الكهرباء واملصانع الثقيلة،
ً
فضال عــن املـفــاعــات الـنـ ّ
ـوويــة ،فلبنان بحاجة إلــى هذه
ُ
األشياء .تــرى هل يخطر في بالهم وقف تصدير القمح
ً ّ
ّ
اللبنانيون جوعًا!
مثال؟ إنها القاضية ،سيموت
منذ ّ
ّ
مدة وذاك السبهان ،الوزير السعودي ،يتوعد الشعب
ً
اللبناني قائال لهم« :يجب عليكم االختيار بني أن تكونوا
ّ
مع حزب الشيطان أو ضـ ّـده» .لنقل إنهم اختاروا «مع».
وهم ،بأكثريتهم ،معه واقعًا .لكن لنقل حصل استفتاء
عـلــى ه ــذا ،وثـبـتــت أكـثــريــة «م ـ ــع» ...عـنــدهــا مــا ال ــذي بيد
السبهانيني؟ هــل ستخرج جحافل جيوشهم ،الفاشلة
ً
ّ ُ
أهال .بماذا ُي ّ
هددون!
اليمنية ،لتهاجم لبنان؟
عند حدودها
ّ
ّ
ّكل شيء ّ
اللبنانيون .كل شيء .ال يملكون اليوم إال
جربه
السخرية م ّمن ُي ّ
هددهم باملزيد .السبهان يعلم ّأن لبنان
ّ ِ

ليس دولــة ّ
ملكية .ما ِمــن ملك هنا ،بال دستور ،يفرض
رؤيته على الجميع .كثيرون في بالدنا لن ينتظروا ِمن
ّ
خارجيتهم ،أو ِمن مختلف مؤسساتهم ،أن تخرج
وزارة
وتـقــول ملــن ُيـهــدد شعبها ،علنًا ،أن عليك أن تـخــرس أو
ّ
دبلوماسيًا .نحن فــي أكثر زمــن ال مكان
أن تخاصمه
ّ
ّ
الدولية واألعراف الدبلوماسية .هنا ال يبقى
فيه للقوانني
ّ
للناس إال أن ي ــردوا بأنفسهم .لن يقولوا له اخــرس ،بل

فليفتح الهواء مباشرة ِمن
ُ
شوارع بيروت لمعرفة رأي
السعودية
الشعب بالسياسة
ّ
واصــل تهديداتك ،ولكن بمحمد بــن عبد الــوهــاب عليك،
بابن بــاز عليك ،ب ــ«إخــوان مــع أطــاع الـلــه» عليك ،بتدمير
ّ
العربية عليك ...ليكن لديك أشياء جديدة.
آثــار الجزيرة
ّأي شــيء جــديــد .فاململ ِمنكم ،وحــده ،يقتلنا ِمنذ أكثر
ِمن قرنني.
جمال عبد الناصر الــذي رأى فيكم «عــدوًا» .الــذي سبق
ّ
الجميع .كــل َمــن لــم يسر معه فــي عداوتكم يدفع اليوم
ّ
الـثـمــن .لقد عرفكم جـ ّـيـدًا وقــد شـ ّـن «رادي ــو مــكــة» عليه
ّ
الـحـمــات .سـخــر ِمـنـكــم« :يـطـلــع رادي ــو مــكــة وي ـقــول إيــه
الكالم الخاص بإزالة الفوارق بني الطبقات ،ده كالم ضدّ
ّ
الدين ،الفقراء ليهم الجنة» .يضحك ناصر هنا ويسخر.

ً
ّ
فات آل سعود ّأن للفقراء ،فضال عن الجنة ،أن يضحكوا
ِمن امللوك املترفني وأن يسخروا ِمنهم ...بل ،وفي لحظة
ما ،أن ّ
يمرغوا أنوفهم بالتراب .لم ولن يهضم آل سعود
ارتـ ـج ــاج ج ـ ــدران ب ـي ــروت ب ـه ـتــاف «امل ـ ــوت آلل س ـعــود».
ّ
ّ
هــذه بـيــروت الـتــي ظــنــوا ذات يــوم أنـهــم مـلـكــوهــا .هتاف
لم يحصل سابقًاّ .
ذهنية امللوك ال تحتمل ذلــك .ليست
ّ
املسألة في السياسة العامة فقط ،وهي أساس ،إنما مع
النفسيةّ :
ّ
ّ
ذهنية
السعودية تحديدًا ال ُيمكن إغفال ُالبنى
املـلــوك .ذات يــوم نــال نــاصــر مــن املـلــك سـعــود ،ورأى أنّ
ِ
ّ
شرف جزمة كل عسكري مصري فوق تاجه ،وهذا ما
ّ
النجدية لــه .كــان وحــده ،وفعلها.
لــم ولــن تنساه العائلة
اليوم الزمن اختلف.
يـسـتـغــرب الـسـبـهــان فــي آخ ــر تـغــريــداتــه« :لـكــن الغريب
ّ
(اللبنانية) والشعب في ذلــك» .يقصد
صمت الحكومة
ً
ّ
الصمت على املقاومة .فعال مسألة غريبة .يتم تناولنا
ثم ال تعترضون! نحن لم ْ
نعتد على هــذا! لدينا الكثير
ّ
َ
ّ
ّ
ِمن املال وال ُيغضب ألجلنا! فاته أن العالم يتغير ،أقله
هناّ ،
وأن «األرض تــدور» .عمومًا ،استغرابه ِمن صمت
الحكومة هو شأن الحكومة ،وهي غير صامتة عمومًا،
ّ
ّ
ّأمــا الشعب َفمن قال إنــه يلتزم الصمت؟ ها هو يتكلم.
ّ
اللبنانيون ،ربـمــاِ ،مــن أكـثــر الـشـعــوب ثــرثــرة .السبهان
َ
ُ
حتمًا يراقبهم على مواقع التواصل االجتماعي .لم يبق
ّ
تقريع إال وانهال عليه .إنه ال يسمع إال املدحّ ،أما الرفض
فهو «الصمت» عنده ،فهكذا يعمل «العقل امللكي»ُ .يمكن
ّ
لهم أن »يـكــلـفــوا» وسيلة إعــامـ ّـيــة ،تابعة لـهــم ،أن تفتح
الـهــواء مباشرة ِمــن قلب بـيــروت ،وأن تسأل الناس عن
رأي ـهــم بالسياسة الـسـعـ ّ
ـوديــة .هــل يقبل الـسـبـهــان هــذا
ّ
اللبنانيون ينتظرون أفعاله ،ترجمه
الـتـحـ ّـدي؟ عمومًا،
َ
تهديداته ،وليس لهم إال هذا الرجاء ...كسر امللل.

تقرير

مراد :لبنانيون يؤسسون شركات سرية لالستثمار في سوريا

ت ـ ـحـ ــت س ـ ـقـ ــف مـ ـ ـع ـ ـ ّـن ح ـ ـتـ ــى ي ـحــن
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــا ّب ـي ــة فــي
بــدايــة الصيف املـقـبــل» .وتــوقــع أكثر
م ــن م ـص ــدر أن ي ـق ــوم ال ـن ــائ ــب ولـيــد
جـنـبــاط ب ــزي ــارة الـسـعــوديــة قــريـبــا،
ّ
وهو كان قد أكد سابقًا للسعوديني
أنه ّ
يلبي دعوة اململكة للزيارة ،بعد
زيارة الحريري.
ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـي ـ ـ ٍـد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،اس ـ ـت ـ ـجـ ــوب
ال ـنــائــب ال ـع ــام امل ــال ــي ال ـقــاضــي علي
إبــراهـيــم لـلـمـ ّـرة الثانية املــديــر العام
لــ«أوجـيــرو» عماد كريدية ،واستمع
إلـيــه فــي التهم الـتــي ّ
وجـهـهــا الــوزيــر
جمال ّ
الجراح إليه .وطلب إبراهيم من
كريدية تزويده بمستندات وقرارات،
ّ
لكي يستكمل التحقيق .فيما أكــدت
مـصــادر متابعة أن «الــوز ّيــر الـجـ ّـراح
تــراجــع عــن اتـهــامــاتــه بـحــق كــريــديــة،
ّ
ل ـك ــن ال ـن ـي ــاب ـ ّـة ال ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة تــريــد
مـتــابـعــة امل ـل ــف لـفـهــم األس ـب ــاب الـتــي
أدت إلى هذه االتهامات».
(األخبار)

مــع أن الـقــانــون النسبي الجديد ليس
قــانــونــا مـثــالـ ّـيــا بــالـنـسـبــة إل ــى الــوزيــر
الـســابــق عـبــد الــرح ـيــم مـ ــراد ،وي ـفــوز بـ
ّ
 %1عــن الـقــانــون األك ـثــري الـ ّســابــق ،إل
أن رئيس حزب االتحاد ومرشح البقاع
الغربي ـ راشـ ّـيــا ،يتفاءل بالخير وهو
ي ـهـ ّـيــئ ن ـف ـســه لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
املقبلة .الـقــانــون املـثــالــي بالنسبة إلى
وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـ ـس ــاب ــق ،ه ــو ال ـق ــان ــون
ال ـن ـس ـب ــي ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ل ـب ـن ــان دائ ـ ــرة
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،و«ع ـ ـلـ ــى أم ـ ــل أن ي ـت ـط ـ ّـور
ال ـقــانــون الـحــالــي فــي مــا بـعــد ،ليجمع
 128نائبًا فــي الئـحــة واح ــدة باعتبار
لبنان دائــرة واحــدة مع املحافظة على
املناصفة بني املسيحيني واملسلمني».
يؤيد «أبو حسني» طرح الرئيس نبيه
بــري ،تقريب موعد إجــراء االنتخابات
على أساس القانون الجديد ،ويتمنى
أن يكون الرئيس ميشال عــون «بطل»
الجمهورية الثالثة.
ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل املـ ـع ــرك ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
امل ـق ـب ـلــة ،ي ـق ــول م ـ ــراد إن «ال ـت ـحــال ـفــات
لــم تـحـســم ب ـعــد ،حــالـنــا ك ـحــال غالبية
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .بـ ــرأيـ ــه ،غــالـبـيــة
القوى ستعمل على تجزئة التحالفات
ّ
تبعًا ل ـلــدائــرة واملـصـلـحــة ،وه ــو يــؤكــد
أن «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع اآلن مـ ـنـ ـهـ ـمـ ـك ــون فــي
تزييت املاكينة االنتخابية ويتركون
التحالفات للمرحلة املقبلة في السنة
املقبلة».
تجربة انتخابات عام  2009تترك أثرها
في آلية عمل ماكينة مراد االنتخابية،
ّ
وهــو يــؤكــد لــ«األخـبــار» أن «ماكينتنا
ّ
انطلقت بالعمل ال ـج ــدي ،مستفيدين
مــن األخ ـطــاء الـتــي ارتـكـبـنــاهــا فــي عــام
 ،»2009ويـضـيــف بـكــامــل الـثـقــة« :هــذه
امل ـ ّـرة حظوظنا مرتفعة ج ـ ّـدًا ،سنفوز
ع ـلــى األق ـ ــل ب ـن ـصــف عـ ــدد امل ـق ــاع ــد في
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة» .وم ــاكـ ـيـ ـن ــة م ـ ـ ــراد ال تـعـمــل
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان ف ـح ـســب ،إذ ي ــؤك ــد الـنــائــب
السابق أن «ماكينتنا بدأت بالعمل مع

املغتربني ،وندعو أهلنا في املغترب ّإلى
أسمائهم لكي يتسنى
البدء بتسجيل ّ
ل ـهــم م ـم ــارس ــة حــق ـهــم ف ــي االن ـت ـخ ــاب،
ولكي ال يصادر أحد ما قرارهم» .العمل
مع املغتربني يقوم به تيار املستقبل،
ّ
يعد الناس بإحضارهم
لكن «املستقبل ِ
إلى لبنان حني يطلبون منهم أوراقهم
وأس ـمــاء هــم ،والـحـقـيـقــة أنـهــم يــريــدون
فقط تسجيل أسمائهم».
وال يكتفي مراد بتأكيد دوره في البقاع
الغربي ،بل يشير رئيس حزب االتحاد
إلــى ّ
نيته دعــم حلفائه وأصــدقــائــه في
ّ
ب ـي ــروت وامل ـن ـيــة وال ـض ـنــيــة وطــرابـلــس
ّ
وعـ ــكـ ــار وص ـ ـيـ ــدا« ،ل ــديـ ـن ــا م ـح ــازب ــون
وأصدقاء ،وشبكة واسعة من العالقات
سنبذل جهدنا لــدعــم حلفائنا هناك،
ألن امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب اآلن ت ـش ـك ـي ــل ت ـج ـ ّـم ــع
وطني خــارج هيمنة تيار املستقبل»،
ّ
ويضيف« :املرحلة املقبلة تتطلب كتلة
وطنية عروبية األبعاد داخــل املجلس
النيابي ،ال وجــود كتلة نيابية واحدة
تـخـتـصــر أصـ ـ ــوات أه ـل ـن ــا ،وح ـل ـفــاؤنــا
الــذيــن ننوي دعمهم أوضاعهم ّ
جيدة
ً
أص ــا ،ومتفائلون بــالـقــدرة على كسر
االحتكار والهيمنة».
ويقول مراد :هناك «فريق يريد الدولة
في لبنان ،وفريق آخــر يريد املحافظة
ع ـلــى الـ ــادولـ ــة ال ـت ــي نـعـيـشـهــا وال ـتــي
ج ـع ـلــت م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام  125مـلـيــار
دوالر ،وأوص ـ ـلـ ــت املـ ـي ــاه امل ـل ــوث ــة إل ــى
ّ
املستمر للكهرباء
الناس ،مع االنقطاع
وغ ــزو الـنـفــايــات لـلـشــوارع واسـتـشــراء
ّ
ال ـف ـســاد .ويـتـطــلــب ب ـنــاء ال ــدول ــة ثــاثــة
أركـ ــان :اس ـت ـمــرار املـنــاصـفــة فيها على
ّ
نسبي ،انتخاب
قاعدة قانون انتخاب
الرئيس مباشرة مــن الشعب ،على أن
ي ـظــل م ــارونـ ـي ــا ،ال ـق ـي ــام بــاس ـت ـف ـتــاءات
شعبية عـنــدمــا تتعقد األم ــور واألخــذ
ب ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـحــاس ـبــة مـسـبـبــي
الفساد وتأمني القضاء الحر والنزيه».
ً
وي ـس ـت ـطــرد ق ــائ ــا« :امل ـع ـي ـشــة صـعـبــة،

الـغــاء كبير والـبـطــالــة ت ــزداد .الــزراعــة
ً
تـعــانــي ،وب ــدال مــن دعـمـهــا ج ــرى وقــف
 21مـ ـلـ ـي ــون دوالر م ـخ ـص ـص ــة ل ــدع ــم
الشمندر السكري يستفيد منها آالف
املزارعني .من هنا ،زيادة الضرائب على
الشعب البسيط بعد هذه املآسي التي
يعيشها في مناطق البقاع والجنوب
وعكار هو كفر .أؤيد الضرائب التي ال
تطاول الفقراء ،بل يمكن فرضها على
املـ ـص ــارف وال ـش ــرك ــات وع ـل ــى الـطــابــق
ال ـ ــذي ُي ـ ـضـ ــاف إل ـ ــى امل ـ ـنـ ــزل ،أك ـ ــان فــي
املدينة أم في القرى».

من المعيب على أركان
النأي بالنفس تشكيل
شركات أميركية وأوروبية
لالستثمار في سوريا

وبــالـنـسـبــة إل ــى أزمـ ــة ن ـهــر الـلـيـطــانــي،
ّ
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـ ــراد أن أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـص ــان ــع
يعرقلون إيـقــاف مـصــادر تلوثه ،الفتًا
إل ــى إمـكــانـيــة «أن ينظف الـنـهــر نفسه
بسنة واحــدة عبر املطر والثلج ودون
امل ـي ــزان ـي ــات ال ـك ـب ـيــرة امل ـط ــروح ــة الـتــي
المـ ـس ــت  860م ـل ـي ــون دوالر .وي ـجــب
ّ
ح ــث أص ـح ــاب امل ـع ــام ــل ع ـلــى الـتـكــريــر
وإقفال املعمل الذي يمتنع .كذلك يجب
تـشـجـيــع ال ـق ــرى املـحـيـطــة عـلــى إنـشــاء
مصاف لتكرير املياه اآلسنة».
ٍ
مــن جهة أخ ــرى ،يعتقد م ــراد أن إثــارة
موضوع النأي بالنفس ّ
عما يجري في
ســوريــا ،هــدفــه نقل األن ـظــار إلــى مكان
آخـ ــر ،مـضـيـفــا« :ك ـي ــف يـمـكــن الـحــديــث

ُ
عن سياسة النأي بالنفس ،وقد أرسل
سفير لبناني للقاء الرئيس السوري؟
كيف يمكن الـنــأي بالنفس وسنرسل
غـ ـدًا سـ ـي ــارات ت ـمـ ّـر ف ــي طــريــق ســوريــا
لـتـســويــق بـضــائـعـنــا ون ـق ــل املـنـتـجــات
الزراعية إلى الدول العربية؟» .ويردف:
«حـسـنــا فـعــل وزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران
باسيل بلقائه نظيره السوري الوزير
وليد املعلم للتنسيق معه في إمكانية
املساعدة في إعــادة اإلعـمــار ،وللسؤال
ع ــن م ــوع ــد ف ـت ــح ط ــري ــق درعـ ـ ــا ب ـهــدف
تصريف منتجاتنا الزراعية ،والشكر
ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء ال ـتــي تـبـيـعـهــا ســوريــا
للبنان».
ّ
ي ــرى مـ ــراد أن األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة بــاتــت
في خواتيمها ،وستبدأ عملية البناء
مــع بــدايــة الـعــام الـجــديــد ،ويكشف عن
ش ــرك ــات تـ ّ
ـؤس ـس ـهــا ال ـي ــوم ف ــي أملــانـيــا
ق ـي ــادات لـبـنــانـيــة لــاسـتـثـمــار الـســري
في سوريا «ويجري الحديث عن 200
مـلـيــار دوالر كـبــدايــة إلعـ ــادة اإلع ـمــار.
وه ــذا يعني أن الجميع سيتوجهون
لـلـعـمــل ف ــي س ــوري ــا (الـلـبـنــانـيــون قبل
ّ
الـ ـس ــوري ــن) .ع ـنــدهــا س ـت ـحــل مشكلة
السوريني الذين سيعودون للمساعدة
ف ــي إع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ب ـل ــده ــم .ول ـك ــن مــن
امل ـع ـي ــب ع ـل ــى أرك ـ ـ ــان الـ ـن ــأي بــالـنـفــس
تـشـكـيــل ش ــرك ــات أم ـيــركـيــة وأوروب ـي ــة
لــاس ـت ـث ـمــار فـيـهــا م ــن دون أن تـكــون
أسماؤهم واضحة ومعروفة».
ي ـت ـحـ ّـدث مـ ــراد ع ــن ض ـ ــرورة «تـحـقـيــق
اللحمة فــي األم ــة الـعــربـيــة» ،مــن خالل
«مـعــادلــة الـســن ـ ـ ســن ـ ـ مـيــم (ســوريــا
السعودية ومصر) ،إذ سيرتاح لبنان
عندما تتوافق السعودية مع سوريا.
كذلك ملصر دور أســاســي فــي املنطقة.
فعند اتفاق هذه الدول ،ستحل مشكلة
ال ـي ـم ــن وال ـ ـع ـ ــراق مـ ــع ت ــرك ـي ــا وإي ـ ـ ــران
ومشكلة ليبيا وغيرها من املعضالت.
وسيساعد ذلك القضية الفلسطينية».
(األخبار)

