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ال�سعودية توقف م�ساعداتها للجي�ش وقوى الأمن� ...سالم يتم ّنى �إعادة النظر بالقرار والحريري يتفهمه

حزب اهلل :يك�شف ّ
مجدد ًا زيف ا ّدعاءاتها الباطلة في مكافحة الإرهاب
في موقف يؤ ّكد ما تردّد من معلومات في األسابيع الماضية
عن تجميد السعودية هبة األربع مليارات دوالر لتسليح الجيش
اللبناني وقوى األمن الداخلي من أجل مواجهة اإلره��اب ،أعلنت
الرياض رسميا ً أمس قرار وقف المساعدات المذكورة ،األمر الذي
اعتبره حزب الله يكشف زيف ادّع��اءات السعودية الباطلة في
مكافحة اإلرهاب.
وكانت وكالة األنباء السعودية «واس» نقلت عن مصدر مسؤول
في المملكة العربية السعودية قوله «إنّ المملكة توقف مساعداتها
لتسليح الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي اللبناني ،نظرا ً
للمواقف اللبنانية التي ال تنسجم مع العالقات األخوية بين
البلدين» .
أض��اف المصدر المسؤول« :أ ّن��ه في ظل ه��ذه الحقائق فإنّ
المملكة قامت بمراجعة شاملة لعالقاتها مع الجمهورية اللبنانية
بما يتناسب مع هذه المواقف ،ويحمي مصالح المملكة ،واتخذت
قرارات منها:
أوالً ،إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش
اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية ،وقدرها ثالثة مليارات
دوالر أميركي.
ثانياً ،إيقاف ما تب ّقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دوالر
أميركي المخصصة لقوى األمن الداخلي اللبناني».
وادّعى المصدر أنّ المملكة «عملت كل ما في وسعها للحيلولة
دون وصول األمور إلى ما وصلت إليه ،لتؤ ّكد في الوقت ذاته وقوفها
إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بطوائفه كافة ،وأ ّنها لن تتخلّى
عنه وستستمر في مؤازرته ،وهي على يقين بأنّ هذه المواقف ال
تم ّثل الشعب اللبناني الشقيق».
بأنّ
المملكة «تقدِّر المواقف التي
واختتم المصدر تصريحه
صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية ،بمن فيهم
دولة رئيس الوزراء السيد تمام سالم ،والتي عبّروا من خاللها عن
وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها ،و ُتعرب عن اعتزازها بالعالقة
المميّزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني
الشقيق ،والتي تحرص المملكة دائما ً على تعزيزها وتطويرها».

حزب الله

وفيما صدرت مواقف لبنانية ح ّملت حزب الله ووزير الخارجية
جبران باسيل مسؤولية القرار السعودي ،ر ّد الحزب في بيان جاء
فيه« :لم يفاجئ القرار السعودي بوقف المساعدات المالية للجيش
والقوى األمنية أحدا ً على اإلطالق في لبنان.

إنّ المسؤولين المعنيّين في الحكومة وال��وزرات المختصة،
والمؤسسة العسكرية ،وإدارات القوى األمنية كانوا على ّ
اطالع تام
بأنّ هذا القرار قد ا ُّتخذ منذ فترة طويلة ،خصوصا ً منذ بدء العهد
الحالي في السعودية ،وهذا أمر متداول على نطاق واسع ،وتردّدت
أصداؤه مرات عدّة في كثير من وسائل اإلعالم المحلية والعالمية».
أض��اف الحزب« :إنّ العالم بأسره ،واللبنانيون خصوصاً،
والمؤسسات المالية المحلية والعالمية ،تعلم علم اليقين بأنّ
السعودية تعاني من أزم��ة مالية خانقة بسبب حجم النفقات
الضخمة لعدوانها اآلث��م على اليمن الشقيق ،وبسبب مؤامرة
انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي والتي تقف السعودية
وراءه��ا ،وقد أدّت هذه األزم��ة المالية إلى إج��راءات ّ
تقشف غير
مسبوقة داخ��ل السعودية ،وإل��ى وق��ف االلتزامات المالية مع
كثير من الشركات السعودية والعالمية ،وإلى إيقاف العديد من
العقود واالتفاقات ومن بينها تندرج خطوة وقف تمويل الصفقات
المفترضة لدعم الجيش اللبناني».
وتابع« :إنّ تحميل حزب الله المسؤولية عن القرار السعودي
بسبب مواقفه السياسية واإلعالمية في دعم اليمن الشقيق وشعب
البحرين المظلوم وسواه من الشعوب التي تكتوي بنار اإلرهاب
السعودي ،وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية ما هي إلاّ محاولة
فاشلة في المضمون والشكل والتوقيت ال تخدع أحداً ،وال تنطلي
على عاقل أو حكيم أو مسؤول.
إنّ جوقة الكذب والنفاق المحلي التي سرعان ما تنخرط في
حملة االتهامات الباطلة والتز ّلف الرخيص ،لن ت��ؤدّي بدورها
إلى حجب الحقيقة التي يعرفها اللبنانيون ،ولن تؤدّي إلى تغيير
الموقف السياسي الثابت لحزب الله من التطورات واألحداث في
المنطقة».
واختتم الحزب بيانه بالقول« :إنّ القرار السعودي يكشف
مجدّدا ً زيف ادّعاءاتها الباطلة في مكافحة اإلره��اب ،ومن بينها
حسب ما كان يفترض ،خطوة دعم الجيش اللبناني ،ويؤ ّكد أنّ
موقفها الحقيقي هو رعاية اإلرهاب وتسليحه وتمويله وخلق الفتن
والمشاكل أينما كان ،على امتداد العالم العربي واإلسالمي».

سالم والحريري

من جهته ،قال رئيس الحكومة تمام سالم ،في بيان« :تل ّقينا
بكثير من األسف قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ ،القاضي
بإيقاف المساعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى
األمن الداخلي.

إ ّننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أوال ً وأخيرا ً شأنا ً سياديا ً
تق ّرره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسباً ،على الرغم
من أ ّننا ما ك ّنا نريد أن تصل األمور إلى ما يخالف طبيعة العالقات
التاريخية بين لبنان وبالد الحرمين ،التي نحرص على إبقائها
عالقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ،ونسعى دائما لتنزيهها
عن الشوائب».
وأضاف سالم »:أنّ األمانة تقتضي القول إنّ للمملكة العربية
السعودية مكانة كبيرة في وجدان اللبنانيين ،الذين يعرفون تماما ً
مواقفها التاريخية الداعمة لهم ،وحرصها الدائم على كل ما يع ّزز
أمن لبنان واستقراره ووحدته.
إنّ لبنان ،العربي الهوية واالنتماء ،حريص أش ّد الحرص على
عالقاته األخوية مع أشقائه العرب ،خصوصا ً مع المملكة العربية
السعودية .ونحن نعتبر أن أيّ ضيم يُصيب إخواننا في المملكة أو
في باقي أنحاء الخليج العربي إ ّنما يصيبنا في الصميم».
وإذ عبّر سالم «عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية ،وأبناء
الشعب السعودي الكريم» ،تم ّنى «إعادة النظر بالقرار الخاص
بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا األمنية».
وب ّرر الرئيس سعد الحريري القرار السعودي ،معتبرا ً أ ّنه رد
«على قرارات متهورة بخروج لبنان على اإلجماع العربي ،وتوظيف
السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور إقليمية ،على
صورة ما جرى أخيرا ً في االجتماع األخير لوزراء الخارجية العرب،
واجتماع الدول اإلسالمية» .وأبدى تفهّمه للقرار السعودي.
ودعا وزير الداخلية نهاد المشنوق الرئيس سالم إلى «عقد
جلسة خاصة لمناقشة سياسة لبنان الخارجية ،العربية
واإلسالمية».
و طالب النائب مروان حماده« ،باستقالة الحكومة فوراًّ ،
لكف
يد وزير الخارجية في ما يتعلّق بعالقاتنا العربية ،وبمصالح
لبنان الحيوية التي أض ّر بها» .فيما ح ّمل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله» مسؤولية خسارة لبنان
تهجمه الدائم على المملكة العربية
مليارات ال��دوالرات من ج ّراء ّ
السعودية».
ودعا جعجع عبر «تويتر» ،الحكومة اللبنانية إلى «االلتئام على
الفور ،وا ّتخاذ التدابير الالزمة إن لجهة الطلب رسميا ً من حزب الله
عدم التعرض للمملكة من اآلن فصاعداً ،أو لجهة تشكيل وفد رسمي
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم لزيارة السعودية والطلب منها
إعادة العمل بالمساعدات المجمدة».

تحذير من كارثة �صحية وخيار المطامر يتقدّ م

�أزمة النفايات �إلى المربع الأول بعد ّ
تعثر الترحيل
باعتذار «�شينوك» عن تقديم الم�ستندات المطلوبة من رو�سيا
فيما اعتذرت شركة «شينوك» البريطانية،
عن تقديم مستندات ُتبرز فيها موافقة روسيا
على استقبال نفايات لبنان ،ضمن المهلة
التي حدّدتها الحكومة اللبنانية وانتهت عند
العاشرة من صباح أمس ،تفاعلت أمس أزمة
النفايات على المستوى السياسي والشعبي
مع التحضير لتحركات ميدانية للضغط على
الحكومة من أجل معالجة هذه األزمة.
وم��ن ال��م��ق� ّرر أن تبحث اللجنة ال��وزاري��ة
المختصة هذا الموضوع خالل اجتماعها في
السراي اليوم ،برئاسة رئيس الحكومة تمام
ُرجح أن يتم ّثل
سالم ،علما ً أنّ الح ّل البديل ي ّ
بالعودة إلى خطة المطامر الصحية ،بناء على
ما ت ّم التوافق عليه خالل جلسة مجلس الوزراء
أول من أمس.
وكان مجلس اإلنماء واإلعمار أعلن في بيان
أم��س ،أ ّن��ه «عطفا ً على المهلة التي أُعطيت
لشركة شينوك لتقديم المستندات التي تثبت
قبول روس��ي��ا استقبال النفايات م��ن لبنان
مصدّقة حسب األص���ول ،وال��ت��ي انتهت عند
الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة في
 ،2016/2/19قدَّمت الشركة كتابا ً إلى مجلس
اإلنماء واإلعمار اليوم (أمس) ،اعتذرت فيه عن
عدم تم ّكنها من تقديم المستندات المطلوبة ضمن
المهلة المحدّدة .وبالتالي ،فإنّ مجلس اإلنماء
واإلعمار سي ّتخذ اإلجراءات اإلدارية اللاّ زمة ،وال
سيّما لجهة إبالغ هذه الشركة اعتبار الموافقة
المبدئية الغية وكأنها لم تكن ،ومصادرة الكفالة
المصرفية التي قدّمتها الشركة لضمان تقديم
المستندات المطلوبة».
من جهته ،ق��رر وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيّب
المكلف متابعة ملف النفايات ،التخلّي عن
المهمة التي أُنيطت به منذ أشهر ،وأ ّك��د أمس
أ ّنه أعاد «األمانة» إلى مجلس ال��وزراء ،وقال
«أعتذر عن عدم التوصل إلى حل ألزمة النفايات
لألسباب المعلومة».
ب���دوره ،أوض��ح السفير ال��روس��ي ألكسندر
زاسيبكين ،أنّ «الكالم الذي ُنسب إلى الجانب
ال��روس��ي والسفير ال��روس��ي ف��ي لبنان ،عن
ت��و ّرط الدكتور حليم أبو فخر الدين في ملف
شركة شينوك ليس له أي أساس من الصحة،
ولم يصدر عن السفير الروسي أيّ كالم من هذا
القبيل».
وق���ال زاسيبكين« ،ل��دي��ن��ا ع�لاق��ة اح��ت��رام
متبادل وصداقة قديمة تربطنا مع أب��و فخر
الدين والحزب االشتراكي ،ونأسف الستغالل
الزيارات للسفارة الروسية للكالم عن شيء لم
يكن موجودا ً من الجانب الروسي».

مواقف

وفي المواقف من تطورات أزمة النفايات ،رأى
رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
في تصريح ،أنه «بعدما تع ّثر مجدّدا ً حل أزمة
النفايات م��ن خ�لال سقوط خيار الترحيل،
ال مف ّر من العودة إل��ى الخطة األساسية ،أي
خطة المطامر الصحية التي كان ت ّم اقتراحها
لرفع الضرر المتفاقم على المستويين الصحي
والبيئي».
وأ ّكد أنّ «المطلوب أكثر من أي وقت مضى أن
تتح ّمل كل القوى السياسية من دون استثناء،

أحد مظاهر الفشل الكلّي للدولة والسلطة
السياسية ف��ي إن��ت��اج ال��ح��ل��ول للمشكلة
المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر».
وقال« :في ظل هذا الفشل ،ال ب ّد من مواجهة
األمر بيقظة شعب متج ّردة من كل االنتماءات
التي تعبر الطوائف والحزبيات الضيّقة،
لتطال كل مواطن يشعر بالخيبة من هذه
الطبقة التي تغرقه بالنفايات وتهدّد صحته
وبيئته ،لتصل إل��ى تح ّرك ميداني شعبي
قبل  24شباط الجاري ،وهو التاريخ الذي
حدّدته إحدى الشركات ،حيث ال تعود بعده
تتم ّكن من جمع النفايات في بيروت لعدم
تو ّفر أماكن تخزين شاغرة ،وإلاّ سنكون في
الشارع في  24الجاري إذا لم تجد هذه الطبقة
الحل لألزمة المستعصية».

جانب من المؤتمر الصحافي للحراك المدني
والمجتمع األهلي والبلديات واتحاد البلديات،
مسؤولياتها بشكل ك��ام��ل ف��ي ه��ذا الملف،
ألنّ األض��رار واألك�لاف االقتصادية والبيئية
والنفسية على اللبنانيين كبيرة جداً».
من جهته ،اعتبر وزير الصحة العامة وائل
أب��و فاعور أنّ ال��وزي��ر شهيّب «ق��ام بأكثر من
واجباته في مسألة النفايات ،وح��اول تجاوز
كل «االستعصاءات» والصعوبات التي نشأت
للوصول إلى حل».
ورأى في مؤتمر صحافي عقده في «مركز
كمال جنبالط الثقافي االجتماعي» في راشيا،
أنّ «قرار الترحيل ا ّتخذه مجلس الوزراء ،وحتى
تنصل أو ادّع��ى البعض عدم مسؤوليته،
لو
ّ
وقال إ ّنه لم يوافق شكليا ً في مجلس الوزراء»،
وأض��اف« :ليس هناك بين القوى السياسية
مَن هو بريء من دم هذا الخيار ،ألنّ كل القوى
السياسية مسؤولة عنه ،وإذا ك��ان البعض
اليوم يريد أن يقفز من المركب حماية لسمعته،
أو رغبة في بعض الشعبوية أو المزايدات،
فهذا ال يعفيه أو يعفي غيره من المسؤولية،
ألنّ ما قاد إلى خيار الترحيل هو استعصاء
إق��رار المطامر ،وما أدّى إلى استعصاء إقرار
المطامر هو تنازل القوى السياسية وتخلّيها
عن مسؤولياتها».
وقال ،إنّ «سقوط خيار الترحيل يعني العودة
إلى المربع األول» ،مح ّذرا ً من «أ ّننا مقبلون على
كارثة صحية إذا لم نكن قد أصبحنا في نصف
هذه الكارثة وجوفها».
بدوره ،أ ّكد عضو تكتل «التغيير واإلصالح»
النائب سيمون أبي رميا في تصريح« ،وجوب
العودة إلى خيار المطامر الصحية لمعالجة
أزمة النفايات بشكل سريع» ،وقال« :اآلن ،وقد
سقط منطق ترحيل النفايات الذي يش ّكل ضرب
جنون من الناحية المالية ،ويُظهر فشل الدولة
في إدارة الملفات الحياتية األساسية لمواطنيها،
يتوجب علينا إيجاد حل سريع للخروج من هذه
ّ
األزمة».
واع��ت��ب��ر أ ّن���ه «يمكننا أن نجعل م��ن ملف
النفايات مدخالً للاّ مركزية اإلدارية الموسعة،
حيث تهت ّم كل بلدية أو اتحاد بلديات بالنفايات
الخاصة بنطاقهما الجغرافي ،إ ّنما هذا الحل
يتطلّب عنصرين ،هما :أوالً ،تحرير أم��وال
البلديات لالضطالع بالمهام الموكلة إليها،

وهي أصالً ضمن صالحياتها ،وثانيا ً إشراف
وزارة البيئة على أعمال البلديات لتكون الحلول
المعتمدة مطابقة للمواصفات العالمية حفاظا ً
على الصحة العامة».
ورأى نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ،أنّ «إخفاق
الحكومة في حل أزمة النفايات ،وتقاذف ال ّتهم
وتنصل العديد منهم عن
بين المسؤولين،
ّ
تح ّمل المسؤولية ،يُغرق دولتنا في مستنقع
الفشل» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «لبنان يحتاج إل��ى هبّة
إصالحية ينخرط فيها كل اللبنانيين لمحاربة
الفساد والفوضى ،ألننا نريد أن يطمئن المواطن
ويستقر الوطن ويزدهر ،ويعود لبنان وطن
المحبة والتعاون».
وسأل الشيخ نصر الدين الغريب ،في تصريح
«هل أصبح لبنان اليوم موقعا ً للنفايات واألوبئة
القاتلة بعد أن كان موئالً للسياحة العالمية؟».
�وج��ه إل��ى المسؤولين ب��ال��ق��ول« :م��اذا
وت� ّ
تريدون من شعب يعاني منكم ومن صفقاتكم
بالبيع والشراء ،فمشكلتكم هي أم��ران :الطمر
والترحيل ،فبدال ً عن ترحيل النفايات اخترتم
ترحيل اللبنانيين إلى الخارج من دون العودة
إلى وطن نخجل أن نكون فيه لبنانيين».
وس��أل« ،هل من مب ّرر لبقائكم في السلطة
وتح ّملكم للمسؤولية عندما يصبح لبنان أرضا ً
بال شعب ،وشعبا ً بال حقوق ،وأناسا ً بال كرامة؟
فأنتم تقتلون البشر بسياستكم ،فهل يبقى إلاّ
الحجر لتحكموه؟».
وأ ّكد الغريب أنّ «الحق سينتصر يوماً ،ولكن
بعد غيبة بعض الوجوه التي لم ُتغدق علينا إلاّ
المصائب والمش ّقات».
من ناحيته ،دعا «تج ّمع العلماء المسلمين»
التج ّمع إلى «وضع اليد على ملف النفايات من
قِبل القضاء ،ومحاسبة كل من أساء للّبنانيين
من خالل االحتيال والتزوير ،وكشف المتورطين
مهما عال شأنهم» ،معتبرا ً «أنّ إغ�لاق الملف
بإلغاء العقد ليس كافياً ،بل هو دليل على أنّ
هناك في الدولة من يحمي هؤالء المرتكبين ،وال
ب ّد من كشفهم ومحاسبتهم».

غصن

واعتبر رئيس االتحاد العمالي العام غسان
غصن ،أنّ «مشكلة النفايات في لبنان تش ّكل

بدنا نحاسب

من جهتها ،عقدت حملة «بدنا نحاسب»
مؤتمرا ً صحافيا ً في ساحة ري��اض الصلح
تناولت فيه المستجدات في «صفقة ترحيل
النفايات المشبوهة» ،كما س ّمتها ،وتلت
نعمت بدر الدين بياناً ،جاء فيه «انتهت صفقة
الترحيل المشبوهة الموسومة بالعمالة،
والتي ز ّورت أوراق���ا ً رسمية باسم الدولة
الروسية ،لكن ما لم ينته وقد بدأ للتو ،هو
فتح تحقيق رسمي من قِبل الدولة اللبنانية،
واس��ت��دع��اء مم ّثلي شركة شينوك :السيد
فراس الزلط وكل من تظهره التحقيقات على
خلفية اإلخبارات التي قدّمتها حملة «بدنا
نحاسب» ،وحملة «الحراك الديمقراطي»،
و«حملة الشعب يريد إصالح النظام» في ما
يخص عالقة الشركة بالعميل اإلسرائيلي
محمد علي عجمي ،واإلخ��ب��ارات المتعلّقة
بالتزوير علناً».
وحملت على رئيس الحكومة تمام سالم
لـ«دفاعه غير المفهوم عن شركة شينوك
ب��دل التحقيق في أوضاعها» ،وتحدّته أن
«يثبت أنّ شركة شينوك أورباين ماينينغ
مسجلة أص�لاً في بريطانيا
إنترناشيونال
ّ
ليكون لديها معامل أو منشآت في لندن»
معتبر ًة أ ّنه «عندما ُتثار شبهة عمالة على
أحد مالكي الشركة ،فالرد يأتي من األجهزة
األمنية أو القضائية حصراً».
تنحي الوزير شهيّب ،قالت« :لقد فشل
وعن ّ
الوزير شهّيب باجتراح الحلول /الصفقات
التي حاول تمريرها خلسة ،فضاعت ماليين
ال��دوالرات من المكاسب المو ّزعة بين أركان
هذه الصفقة».
وطالبت الحكومة «بالبدء بخطة الفرز من
المصدر ،اإلفراج عن أموال البلديات ،العودة
إلى الالمركزية في معالجة النفايات ،اإلعالن
عن مناقصات عالنية وشفافة في هيئة إدارة
المناقصات لبناء معامل للفرز والمعالجة،
نموذج معمل بعذران :تكلفة تجهيز معمل
الفرز  61000دوالر ،معدّات  25000دوالر،
ال��ه��ن��غ��ار 31000 :دوالر 3 ،بيك أب و 1
بوبكات ،يفرز ما بين  15و 20طنا ً يومياً،
ويتطلّب بناء المعمل ما يقارب الشهرين».
ودعت إلى المشاركة في االعتصام اليوم
السبت الساعة الثالثة بعد الظهر.

اعت�صام فل�سطيني �أمام �سفارة االتحاد الأوروبي
وت�سليم ال�سن مذ ّكرة طالبت بال�ضغط على «�أونروا»
ن ّفذت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية
ف��ي لبنان ،اعتصاما ً أم��ام مق ّر بعثة االت��ح��اد األوروب���ي في
منطقة الصيفي ،بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني
«فتح» ،احتجاجا ً على تخفيض «أون��روا» خدماتها لالجئين
الفلسطينيين.
سلّمت باسم الفصائل ،إلى
وألقى محمود حمد ّ
نص مذكرة ُ

رئيسة بعثة االتحاد األوروب��ي في لبنان السفيرة كريستينا
ماركوس السن ،وأبرز ما جاء فيها« :الطلب من االتحاد االوروبي
الضغط على «أونروا» للعودة عن قرارتها في تخفيض خدماتها
لالجئين الفلسطينيين ،وأبرزها التقديمات الصحية .القيام
بحملة دولية لتأمين التمويل المطلوب والالزم الستكمال إعمار ما
تب ّقى من مخيم نهر البارد .إعادة تقديم بدل خدمات للفلسطينيين

النازحين من مخيمات سورية .زيادة عدد الصفوف والمعلمين
في م��دارس «أون��روا» ،ورفع مستوى التوظيف وإع��ادة النظر
في المعايير التي تعتمدها وكالة األون��روا مع ح��االت اليسر
الشديد».
توجه وفد خلية األزمة من الفصائل إلى
وفي ختام االعتصام ّ
داخل مق ّر البعثة لتسليم المذكرة إلى السن.
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المملكة للجي�ش :ال لمحاربة الإرهاب
} هتاف دهام
ك��ثُ�� َر الحديث ف��ي األس��اب��ي��ع الماضية ع��ن أنّ
«داعش» يريد التمدّد أكثر فأكثر في لبنان الذي
س��ي��ك��ون أم���ام اخ��ت��ب��ار ج��دي��د ،إال أنّ المفارقة
ال��ي��وم أنّ المملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة أعلنت
إيقاف مساعداتها لتسليح الجيش وقوى األمن
ال��داخ��ل��ي ب��ذري��ع��ة ال��م��واق��ف ال��ت��ي ص���درت عن
وزارة الخارجية ف��ي المحافل العربية التي ال
تنسجم م��ع ال��ع�لاق��ات األخ���وي���ة ب��ي��ن البلدين.
والمفارقة أنّ القرار المتداول به منذ فترة في
دوائ��ر ال��ري��اض خ��رج إل��ى العلن بعد تمنّي قائد
الجيش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي عقب ع��ودت��ه من
واش��ن��ط��ن «أن تصلنا األم����وال م��ن هبة المليار
لندفع ثمن طائرات سوبر توكانو» ،وبعد خمسة
أي���ام م��ن وص���ول رئ��ي��س ت��ي��ار المستقبل سعد
الحريري إلى بيروت ،وك��أن هناك َمن يريد أن
تنفجر هذه القنبلة في وجهه ،وهو نفسه الذي
أع��ل��ن ب��ع��د غ��ي��اب ث�ل�اث س��ن��وات ع��ن ل��ب��ن��ان من
السراي الحكومية في آب  2014عن هبة المليار
دوالر بعد اجتياح عرسال من قبل اإلرهابيين
ومهاجمة مراكز أمنية للجيش.
إنّ القرار السعودي بتوقيف هبة الـ 3مليارات
دوالر التي أعلن عنها الرئيس السابق ميشال
س��ل��ي��م��ان ف��ي ن��ه��اي��ة ع���ام  ،2013وال��ت��ي كانت
ب��ه��دف م��ح��اص��رة ح����زب ال��ل��ه وت��غ��ي��ي��ر عقيدة
الجيش القتالية ووضعه في مواجهة المقاومة
التي انخرطت في محاربة اإلرهاب في سورية،
وه��ب��ة ال��م��ل��ي��ار ال��ت��ي أع��ل��ن عنها ال��ح��ري��ري بعد
ثمانية أش��ه��ر ،ق���را ٌر م��ض�� َم�� ٌر ،ل��ك��ن أُري���� َد ل��ه أن
يخرج إلى العلن كر ّد فعل على موقف سياسي
بسيط وم��ح��قّ أخ���ذه ل��ب��ن��ان ف��ي م��ؤت��م��ر وزراء
الخارجية ال��ع��رب األخ��ي��ر ،وم��ن ث��م ف��ي مؤتمر
منظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي .وم��ع��روف أنّ هذا
ال��م��وق��ف ه��و للمحافظة على ال��وح��دة الداخلية
التي عبّر عنها عبر التحفظ على البيانات التي
صدرت ،علما ً أنّ السعوديين هم أكثر من يعرف
أي موقف يتخذه لبنان ،خاصة في السنوات
أّن ّ
الخمس من عمر األزم��ة السورية كانت تراعي
دائما ً قاعدة االنقسام العمودي في البلد ،ومن
المفروض أن تكون المملكة كما يقول معارض
سعودي لـ«البناء» أكثر الدول تف ّهما ً للخصوصية
اللبنانية ومراعاة للتوازنات السياسية.
من الواضح أنّ التأخير الذي حصل منذ وفاة
الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ال��ذي هو
ص��اح��ب ال��ه��ب��ة ال��م��ب��اش��ر ،وح��ج��م االلتباسات
والتسريبات ال��ت��ي راف��ق��ت سنة م��ن عهد الملك
سلمان بعد المماطلة ،وم��ا ُنشر عن مالبسات
ح��ول ن��وع األسلحة ال��م��ق�� ّررة ،وتقطيع الوقت
ل��ف��ت��رات طويلة وتقليص حجمها ،ك��ان��ت تشي
بوضوح أنّ القيادة الجديدة بشخص ولي ولي
العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان في المملكة
غير راضية وغير موافقة على المليارات األربعة،
وك���ان���ت ت��ت��ح��يّ��ن ف��رص��ة ال��ت��خ��ل��ص م���ن هاتين
«المكرمتين» الثقيلتين على قلب الحكم الجديد
ال���ذي يعاني م��ن أزم���ة اق��ت��ص��ادي��ة ،لكنها كانت
ترسم بهدوء الحجة السياسية التي اتخذتها،
مب ّررا ً لذلك.
ً
ل���ن ي���ك���ون س���ه�ل�ا م���ا ت���ع��� ّرض ل���ه الحريري

شخصيا ً من إبطال هذه الهبة ،والذي أودعت إليه
أم��ان��ة ،وحماسته التي بالكاد ب��دأه��ا ،ستفرض
عليه أن يبحث عن كيفية تبرير ما جرى على أن
يتخذ غير شماعة ح��زب الله ،والحريري الذي
اضطهد ماليا ً وعانى وال يزال يعاني على صعيد
تمويل زعامته وحضوره السياسي ومؤسساته
وحتى أنّ شركته «سعودي أوجيه» في المملكة
الملتزمة بمجموعة من المشاريع الكبرى توقف
عنها التمويل إل��ى درج��ة أنّ هناك من يقول إنّ
محمد ب��ن س��ل��م��ان يطمح لض ّمها إل���ى شركته
األم (نسمة) وإنه يدفع األولى نحو اإلفالس أو
العجز كمقدّمة لتحقيق هذا الغرض.
إنّ محاولة تعليق مب ّررات القرار على سياسة
حكومية أو وزاري��ة وربطها بمواقف سياسية
لبعض األح����زاب ال��ت��ي تعلن ج��ه��ارا ً اختالفها
الكامل م��ع رؤي��ة المملكة ل�لأوض��اع ف��ي لبنان
والمنطقة ،ه��ذا التبرير أعجز من أن ُيقنع أحدا ً
بخاصة أنه يتخذ صفة العقاب الجماعي الزجري
الذي يطال الجيش والدولة وك ّل الشعب اللبناني
في لحظة ذروة تدّعي فيها السعودية أنها تتقدّم
لتقود معركة مواجهة اإلره��اب ليس في لبنان
فقط ،بل في المنطقة.
والسؤال التلقائي كيف يتساوى حماس األسرة
الحاكمة لمقاتلة تنظيم «داعش» اإلرهابي مع قطع
حبل ال��س�� ّرة ع��ن المؤسسة العسكرية اللبنانية
وح��رم��ان م��غ��اوي��ر ال��ج��ي��ش وأل��وي��ت��ه م��ن فرصة
حقيقية لهزيمة ه��ذا اإلره����اب؟ فلو ك��ان آل عبد
العزيز جادّين في الحرب على اإلره��اب لوجدنا
ذلك في اليمن الذي كاد أن يكون الدولة العربية
الوحيدة الخالية من اإلرهاب ،فالسعودية ح ّولته
مرتعا ً لـ«داعش» ولـ»القاعدة» ومتف ّرعاتهما ،وهي
التي جلبت المتشدّدين السعوديين في عام 2007
إل��ى لبنان لمواجهة ح��زب ال��ل��ه .كيف للرياض
أن تب ّرر ذلك أم��ام العقود التي و ّقعت بين لبنان
وفرنسا ولبنان وأميركا ،وحتى شركات عالمية
م��ت��ع��دّدة ستتوقف ع��ن إن��ج��از م��ا ج��رى االتفاق
حوله؟ خاصة أنّ سيرورات هذا األم��ر سبق أن
انطلقت رسمياً؟
هل هذه الخطوة ستشكل بداية لحرب ستشنّها
المملكة على لبنان المثقل ب��األزم��ات الكبرى؟
وماذا يعني كالم وزير الداخلية نهاد المشنوق
أنّ ال���ق���رار ال��س��ع��ودي ه��و أول ال��غ��ي��ث واآلت���ي
أعظم؟ وهل سيشكل القطاع االقتصادي المالي
الساحة الثانية التي اختارتها لتصفية حساباتها
مع لبنان؟ وهل سنشهد رحيالً ممنهجا ً لرأس
ال��م��ال ال��س��ع��ودي؟ وم��ا ه��ي ت��داع��ي��ات ه��ذا األمر
على االقتصاد؟ كيف ستنعكس ه��ذه القرارات
الكبرى على واق��ع السياسة المأزوم أص�لاً في
صب المزيد من الزيت
لبنان؟ وهل يعبّر ذلك عن
ّ
على النار المشتعل؟ وهل سيؤدّي إلى حصول
ان��ه��ي��ارات استراتيجية ف��ي مساحات الشراكة
ال��وط��ن��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س تمام
سالم والحوار الثنائي والحوار الوطني؟
إنّ ال��م��م��ل��ك��ة ب��ح��س��ب ال��م��ع��ارض السعودي
ل���ـ«ال���ب���ن���اء» «ل���ي���س���ت ف����ي وارد دع�����م الجيش
بالمطلق ،فهي ت��ح��اول إح���داث انقسام داخلي
وإشعال خالفات في لبنان ،وتريد إبقاء هؤالء
اإلرهابيين ورقة تستخدمها في وجه حزب الله
عند الحاجة».

زار بكركي وجنبالط وطرابلـ�س

الحريري� :إبقاء الفراغ خيانة للد�ستور
ج��دّد الرئيس سعد الحريري
االل��ت��زام برئيس «ت��ي��ار ال��م��ردة»
ّ
كمرشح
النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية ،وقال «ح ّقنا
في الدّستور أن ننزل إلى مجلس
الن ّواب النتخاب أي مرشح».
وكان الحريري زار بكركي أمس،
حيث التقى البطريرك الماروني
ال���ك���اردي���ن���ال ب���ش���ارة ال���راع���ي
بحضور النائب البطريركي العام
ال��م��ط��ران ب��ول��س ص��ي��اح ،ومدير
مكتب الحريري ن��ادر الحريري،
ومستشاره داود الصايغ.
وبعد خلوة دام��ت نحو نصف
ساعة ،قال الحريري« :هذه ال ّزيارة
بال ّنسبة لي عزيزة أل ّنني كنت على
تواصل دائم مع غبطة البطريرك،
ونحن نأتي إل��ى هنا لكي نسمع
رأيه ،وال ّ
شك أ ّنه بال ّنسبة لغبطته
ول��ن��ا أي���ض���اً ،م��وض��وع رئ��اس��ة
الجمهورية هو األساس ،وانتخاب
رئيس للجمهورية ه��و األس��اس
أيضاً ،كذلك اللّعبة الدّيمقراطية
هي األس��اس ،معتبرا ً أ ّن��ه «يجب
ّ
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع وع��ل��ى
كل ال � ّن��واب لكي يمارسوا ح ّقهم
الدّستوري وينتخبوا رئيساً».
ورأى أنّ إبقاء الفراغ في رئاسة
الجمهوريّة ،هو خيانة للدّستور.
ور ّدا ً على سؤال ع ّما يستطيع
أن ي��ق �دّم��ه ال��وزي��ر فرنجية وال
يقدّمه العماد ميشال ع��ون؟ قال
الحريري« :ليست المسألة ماذا
يقدّم فالن أو فالن .نحن ملتزمون
ّ
بمرشح».
ثم زار الحريري مدينة طرابلس
ح��ي��ث أدّى ص�ل�اة ال��ج��م��ع��ة في
مسجد «الصديق» ،ولبّى دعوة
ُمفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار إل��ى م��أدب��ة غ��داء،
ّ
شك أنّ
وألقى كلمة قال فيها« :ال
البالد تمر بمراحل صعبة ،ونحن
انطلقنا بمبدأ مبادرتنا أنّ هناك
 4مرشحين ،وسمعتم ما قلته في
ّ
المرشحين
بيال ،واخترنا أح��د
األرب��ع��ة وه���و ال��وزي��ر سليمان
فرنجية ،لذلك سنكمل المشوار
م��ع��ه ،ون��ح��ن ن��ؤم��ن أ ّن��ن��ا دول��ة
ديمقراطية ولدينا دستور وقادرون
على اجتراح الحل من لبنان ،حتى
لو كانت هناك ضغوط إقليمية.
آن األوان لنتص ّرف كلبنانيين
ونقول للعالم إ ّننا ق��ادرون على

الراعي مستقبالً الحريري
ال���ذه���اب إل���ى م��ج��ل��س ال���ن��� ّواب
وانتخاب رئيس جمهورية ،ولن
أسكت في هذا الموضوع ألنّ من
يعطل انتخاب رئاسة الجمهورية
ّ
ّ
ويعطل المركز األول
يعطل البلد
للمسيحيين».
وت��اب��ع« :ف��إذا ق��ال أح��د ما إ ّنه
حريص على مصلحة المسيحيين،
ف��ي��ج��ب ع��ل��ي��ه ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
الجمهورية ،وف��ي االنتخابات،
ربح وخسارة».
كما كانت كلمة للشعار ،قال
فيها « :المرحلة ال��ت��ي يمر بها
لبنان تحتاج إلى كثير من األناة
واالس��ت��ي��ع��اب وع���دم التساهل
ب��االن��ت��ظ��ام ال���ع���ام ،ول��ي��س من
االن���ت���ظ���ام ال���ع���ام ف���ي ن��ظ��ام��ن��ا
الديمقراطي في بلدنا لبنان ،أن
ي��ك��ون رئ��ي��س الجمهورية يم ّثل
األكثرية الساحقة من مذهبه أو
من دينه وملّته ،بل يكون قويا ً
إذا التزم بالدستور ،ويكون كبيرا ً
وعظيما ً إذا استطاع أن يستوعب
المواطنين .ولو أردنا أن نستعرض
إلى الوراء رؤساء جمهورياتنا ،لم

يعرفوا هذا المنطق على اإلطالق،
إ ّن��م��ا وص��ل��وا إل��ى س��دّة الرئاسة
باألكثرية البرلمانية ،وال يجوز أن
يصل الرئيس باألكثرية المذهبية
أو الطائفية ،والمسيحية أبداً».
ورأى أ ّنه «لو ُقدّر أن ينتصر هذا
المنطق في ه��ذه األي��ام ،سيكون
ع��رف�ا ً للسنوات المقبلة ولحكم
لبنان فريق واحد ،وهذا ما تأباه
الديمقراطية والمواطنية ،وما
يأباه النظام البرلماني».
ومساء إستقبل رئيس «اللقاء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
في دارته في كليمنصو الحريري
يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري
والنائب السابق غطاس الخوري
بحضور تيمور وأصالن جنبالط،
وزي��ر الزارعة أك��رم شهيب ،وزير
الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور
وال���ن���واب :ه��ن��ري ح��ل��و ،م���روان
ح��م��ادة ،غ��ازي العريضي ،إيلي
عون ،أنطوان سعد ،فؤاد السعد،
عالء ترو ونعمة طعمة.
واستبقى جنبالط ضيوفه إلى
مائدة العشاء.

كنعان يردّ  :الخيانة
هي ف�صل الد�ستور عن الميثاق
ر ّد أمين س ّر تك ّتل «التغيير واإلصالح» النائب إبراهيم كنعان على كالم
الرئيس سعد الحريري في بكركي ،الذي اعتبر فيه أنّ االمتناع عن حضور
جلسات االنتخاب ،وإبقاء الفراغ في رئاسة الجمهورية خيانة للدستور،
فغ ّرد عبر «تويتر» قائالً« :الدستور والميثاق متالزمان ،وفصلهما كما حصل
منذ  ٢٥عاما ً في كل المواقع المسيحية ،هوالخيانة للدستور ولعقد الشراكة
الوطنية».

