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تقرير

م ـع ـه ــا .م ــؤش ــر كـ ـه ــذا ي ـع ـنــي تــألـيــف
حكومة عاجزة في الداخل ،ومنبوذة
من الخارج.
ثالثها ،رسم قرار الجامعة العربية،
وم ــن خــالــه املـمـلـكــة ،حـ ّـديــن ملزمني
الحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري الـ ــى
الـســرايــا :ادنــى هــو خــروج حــزب الله
م ــن ال ـح ـكــومــة امل ـق ـب ـلــة ،واق ـص ــى هو
خــروجــه مــن حــربــي اليمن وســوريــا.
كالهما تعجيزي بالنسبة الى حزب
الله ،ال مفر من رفضه اياهما .من غير
املؤكد ان ما شاع ،ابان االحتجاز في
ال ــري ــاض ،عــن ارغـ ــام ال ـحــريــري على
الـ ـخ ــروج م ــن الـسـلـطــة واالع ـ ـتـ ــزال ال
يــزال ساريًا .قد يكون االصــح ،ربما،
انــه هــو سهم التصويب فــي املرحلة
املقبلة.
منذ انـسـحــاب الجيش ال ـســوري من
لبنان عام  2005باتت مشاركة حزب
الله في الحكومات املتعاقبة حتمية،
فــي مـعــزل عــن اهمية الحقائب التي
يحوزها .هو بذلك انقلب على مبدأ
اخ ـت ـل ــف الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون ع ـل ــى ت ـف ـس ـيــره
وتـ ـب ــري ــره ب ــن ب ـع ــدي ــن س ـي ــاس ــي او
عقائدي ،حينما درج مذ قرر الدخول
ال ــى ال ـبــرملــان ع ــام  1992عـلــى حجب
ال ـث ـقــة ع ــن ك ــل ال ـح ـكــومــات املـتـتــالـيــة
مــذذاك ،الــى حني تمثله غير املباشر
فــي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
عام  .2005بل غالى الحزب في مقاربة
هــذا الـجــانــب فــي السلطة االجــرائـيــة
بعد اتـفــاق الــدوحــة.
منذ عــام ّ ،2008
لم يعد يكتفي بتمثله فيها ،انما راح
يتمسك بحصوله ـ مع حلفائه ـ على
الثلث املعطل كــي يتساوى ورئيس
الحكومة في امتالك صالحية اسقاط
الحكومة .وهو ما اختبره فعليًا عام
.2011
رابعهاَ ،من يتوقع ان يكون حزب الله
خارج الحكومة الجديدة ،يقتضي ان
يـتــوقــع رئـيـســا لـهــا ســوى الـحــريــري.
منذ اتفاق الدوحة بات تيار املستقبل
وح ــزب الـلــه الشريكني ّ الفعليني في
معادلة االستقرار السني ـ الشيعي
فــي السلطة وال ـشــارع .سابقتان في
توقيتني مختلفني ،فــي مرحلتي ما
قبل اتفاق الدوحة وما بعده ،ابرزتا
صدقية هذا التوازن والحاجة امللحة
اليه :عندما استقال الــوزراء الشيعة
من حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة
ع ـ ــام  2006ف ـف ـق ــدت م ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
الـحـكــم ،وحينما آثــر تـيــار املستقبل
عدم املشاركة في حكومة ميقاتي عام
 2011ف ــإذا هــي تفتقر ال ــى الشرعية
ّ
السنية التمثيلية.

نتنياهو لماكرون:
مصالحنا قبل االستقرار في لبنان
علي حيدر
قد ال تكون هناك حاجة للكثير من التأمل
ومتابعة اإلعالم العبري الكتشاف حجم تطابق
املصالح اإلسرائيلية مع مفاعيل األزمة التي
أدخلت السعودية لبنان فيها .مع ذلك ،فإن األداء
السياسي واإلعالمي للمسؤولني اإلسرائيليني،
ً
يشكل عامال إضافيًا للكشف عن الخدمة التي
يوفرها نظام آل سعود ،من خالل تصويب
نيرانهم السياسية واإلعالمية على سالح
املقاومة في لبنان.
في املقابل ،ال يكتفي العدو اإلسرائيلي بالبقاء
مكتوف األيدي ،في انتظار استثمار الفرصة
التي يحاول النظام السعودي إيجادها ،بل يجهد
املسؤولون اإلسرائيليون ،وعلى رأسهم رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو ،في املشاركة في صنعها
ومحاولة البناء عليها .وهنا تكمن الخطورة
املزدوجة في استهداف لبنان من قبل الكيانني
ٌّ
السعودي واإلسرائيلي ،على حد سواء ،كل
بحسب إمكاناته وموقعه ودوره في هذا املخطط.
في ضوء ما ورد ،يصبح في اإلمكان فهم الدقة
التي تميز بها اختيار نتنياهو مفرداته خالل
وصفه للمحادثة الهاتفية بينه وبني الرئيس
الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،حول الوضع في
لبنان .كشفت املفردات موقع إسرائيل واهتمامها
ُبما يتعلق باملرحلة السياسية الجديدة ،التي
أقحم فيها لبنان ،من دون أن يخفي قرار تل أبيب
الدخول على الخط ،مراعاة ملصالحها في الداخل
اللبناني ،وتحديدًا ما يتعلق بتعاظم قدرات
املقاومة الدفاعية والردعية ،التي تعد التهديد
األول إلسرائيل.
ّ
لفت نتنياهو إلى أن الرئيس الفرنسي أطلعه
«على محادثاته مع رئيس الحكومة اللبنانية
املستقيل (سعد) الحريري» ،وتابع أنه «تحدث
ً
ّ
إلي طويال عن أفكاره حول استقرار الوضع
في لبنان» .هذا التعبير ،كما ورد على لسان
نتنياهو ،أشار إلى أن مفاهيم الرئيس الفرنسي
حول االستقرار في لبنان ال تتطابق بالضرورة
مع النظرة اإلسرائيلية ،األمر الذي أكده نتنياهو

ً
الحقًا بقوله« :قلت له ما هي مصالحنا .أوال
وقبل كل شيء التهديد املوجه إلينا من لبنان.»...
بعبارة أخرى ،أراد نتنياهو أن يشير إلى أن
االستقرار الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي،
ليس االستقرار الذي ترضى عنه تل أبيب ،ما
لم يأخذ باالعتبار مصالح إسرائيل .وتحديدًا
ما يتعلق بسالح املقاومة ،الذي ترى تل أبيب أن
التطورات األخيرة في لبنان ،قد تفضي إلى إعادة
ّ
بث األمل أمام إسرائيل لتقييده ،وربما أيضًا من
ناحية نظرية على األقل ،نزعه كما يتردد على
ألسنة املسؤولني السعوديني.
إلى ذلك ،كشف نتنياهو أنه والرئيس الفرنسي
سيواصالن التحادث في األيام املقبلة ،ومن
ثم اللقاء في باريس خالل الشهر املقبل ،مع
التشديد على أن االتصاالت واللقاء يأتيان «من

هآرتس :ضباط الجيش
أقل خبرة وكوادر حزب اهلل
أكثر تمرسًا

أجل أن نرى إن كان بإمكاننا أن نتبنى توجهات
مشتركة قدر اإلمكان ،بخصوص هذا التهديد»،
في إشارة منه إلى سالح املقاومة.
ال يخفى أن كليهما ،نتنياهو وماكرون ،مهتمان
بالواقع السياسي واألمني في لبنان .من جهة،
يبدو من خالل املواقف الفرنسية املعلنة ،أن
باريس تسعى إلى ضبط املسار السياسي
املرتقب بما ال يؤدي إلى زعزعة االستقرار
في لبنان ،ملا قد يترتب عن ذلك من نتائج
وتداعيات قد تطاول في بعض منها ،أوروبا
عامة ،وفرنسا خاصة ،من بوابة التداعيات على
الالجئني السوريني في لبنان .في املقابل ،يخشى
اإلسرائيلي استمرار االستقرار في لبنان في ظل
املعادلة املحلية واإلقليمية ،التي يرى فيها تقييدًا

لخيارات إسرائيل العدوانية .ومن هنا ،يحاول
اإلسرائيلي أن يوجه هذا الحراك الذي تشارك
فيه فرنسا ،باتجاه يلبي مصالح إسرائيل
الحيوية في الداخل اللبناني ،أي مواجهة تعاظم
قدرات الردع والدفاع لدى املقاومة ،بعدما فشلت
رهاناتها السابقة من خالل البوابة السورية
واإلقليمية ،طوال السنوات املاضية.
على هذه الخلفية ،أكد نتنياهو خالل جلسة
مع مسؤولني في حزبه الليكود ،أن املحاولة مع
الجانب الفرنسي ستتبعها محاوالت أخرى في
القارة األوروبية ،للوصول إلى الهدف املنشود،
ً
إذ أوضح قائال« :ومن هناك سأسافر لالجتماع
مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،وسأبحث
معهم أيضًا هذه املسائل».
في سياق متصل ،كشفت صحيفة هآرتس
جانبًا من االهتمامات االستثنائية في الساحة
اإلسرائيلية للتعيينات الرفيعة املستوى الجديدة
في جيش العدو ،وذكرت أن «أخطر ٍّ
تحد أمني
محتمل» سيواجهه الجيش خالل العامني
القادمني ،وأنه «قد يواجه ليس فقط ضباطًا
مخضرمني من الحرس الثوري اإليراني ...بل
وأيضًا الجيل الجديد من كوادر حزب الله الذين
خاضوا معارك شرسة ومعقدة في الحرب
السورية على مدى السنوات الخمس املاضية».
ولفتت الصحيفة إلى النظرة اإلسرائيلية لهذا
الجيل الجديد من مقاتلي حزب الله بالقول
إنه «جيل حربجي ،واثق بنفسه» وقدرته على
مواجهة الجيش اإلسرائيلي على قدم املساواة
في ساحة املعركة.
في املقابل ،لفتت هآرتس إلى أن «التجربة القتالية
األساسية لقادة الجيش اإلسرائيلي خالل العقد
املاضي كانت في غزة ،في عمليات محدودة».
وأوضحت أنه تسرح خالل السنوات املاضية
وألسباب متعددة مجموعة من كبار القادة في
الجيش اإلسرائيلي الذين راكموا خبرة عملية
طويلة ومهمة خالل سنوات القتال في لبنان
وفي املناطق [الفلسطينية] ،وهو ما أدى إلى بقاء
عدد قليل جدًا في الجيش ،من الضباط من ذوي
الخبرة والتجربة.

تقرير

مصروفو «أوجيه» :لالعتصام أمام السفارة السعودية
الزعيم االشتراكي سيالقي جعجع في
ّ
موقفه .إل أنــه فاجأهم بما كتبه على
«تــوي ـتــر» بـعــد وق ــت قـصـيــر مــن إعــان
ال ـح ــري ــري اس ـت ـقــال ـتــه ،وق ــول ــه« :مـهـمــا
ك ــان ــت الـ ـصـ ـع ــوب ــات ،ف ـ ــإن الـتـضـحـيــة
مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـحـ ـ ّـد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ــوف ــاق
وال ـح ــوار يـجــب أن تـكــون األسـ ــاس من
أج ــل لـبـنــان .أم ــا حـيــاة امل ــرء فمرهونة
بــاألقــدار» .وبحسب املـصــادر املتابعة،
ّ
فـ ـ ــإن الـ ـسـ ـع ــودي ــن ي ـل ـق ــون ال ـ ــل ـ ــوم فــي
ّ
إفشال انقالبهم على ثالث شخصيات
م ــن ال ـف ــري ــق «املـ ـحـ ـس ــوب ع ـل ـي ـهــم» في
لـبـنــان بــالـتــدريــج :مستشار الـحــريــري
ن ــادر الـحــريــري ،ولـيــد جنبالط ووزيــر
الداخلية نهاد املشنوق.
وعلى الرغم من أن جنبالط كان دائمًا
صــاحــب ره ــان ــات خ ــاس ــرة ،عـلــى األقــل
مـنــذ ع ــام  ،2000ي ـكـ ّـرر رئـيــس املجلس
ً
ً
ال ـن ـي ــاب ــي ع ـ ـبـ ــارة شـ ـهـ ـي ــرة« ،ولـ ـي ــد مــا
ّ
بيغلط».

آمال خليل
ل ــم ي ـك ــن ي ـن ـقــص م ــوظ ـف ــي «سـ ـع ــودي
أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه» وامل ـ ـ ـصـ ـ ــروفـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،إال
احـ ـتـ ـج ــاز م ــال ـك ـه ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الـحــريــري فــي الـسـعــوديــة ،حيث
مقرها الرئيسي ،وما أشيع عن تنازله
للدولة عن ممتلكاته في اململكة ،ومن
ضـمـنـهــا ال ـشــركــة وش ـم ــول ال ـحــريــري
القضاء على الفساد ومصادره
بحملة ّ
ال ـتــي يـشــنـهــا ولـ ـ ّـي ال ـع ـهــد مـحـمــد بن
سلمان .فــاأليــام املاضية كــانــت أطــول
عـلــى أول ـئــك اآلالف أك ـثــر مــن الـعــامــن
املــاض ـيــن ال ـتــي ل ــم يـقـبـضــوا خــالـهــا
مستحقاتهم وتعويضاتهم« ،ال أحد
يعرف شيئًا» .إجابة موحدة بني من
بقي مــن املوظفني واإلداري ــن فــي مقر
الـشــركــة فــي الــريــاض وبــن مــن صرف
منها وعــاد إلــى لبنان .ال يعرفون إن
ك ــان ال ـحــريــري بــالـفـعــل قــد ت ـنــازل عن

«أوج ـي ــه» ،وال يـعــرفــون مــا تخطط له
الدولة بشأنهم .إذ أفــادت مصادر من
داخــل الشركة بــأن القضاء السعودي
كان قد استدعى للتحقيق في ملفات
فساد واخـتــاس أمــوال عامة ،ثمانية
مـ ــديـ ــريـ ــن وم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن ،ثـ ــاثـ ــة م ـن ـهــم
م ــوج ــودون ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،وخمسة
خارجها ،وهــم ممن انتقل للعمل في
ش ــرك ــة ثــان ـيــة ب ـعــد إف ــاس ـه ــا ،ومـنـهــم
م ــن ال ي ـ ــزال ف ـي ـه ــا .وس ـ ــرت شــائ ـعــات
عــن مـغــادرة مديرين وموظفني جنوا
ث ــروات خــال عملهم فــي الشركة ،إلى
خارج السعودية .بالنسبة إلى مصير
حـقــوق املــوظـفــن وامل ـصــروفــن ،أكــدت
املـ ـص ــادر أن مـكـتــب ال ـع ـمــل ف ــي إم ــارة
الــريــاض الـتــي كلفها املـلــك السعودي
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز ق ـبــل عــامــن
َ
تسجيل أسماء املستحقني ،لم يرسل
ب ـي ــان ــات ـه ــم بـ ـع ــد إلـ ـ ــى وزارة امل ــال ـي ــة
لـتـصــرف لـهــم روات ـب ـهــم امل ـتــأخــرة كما

ك ــان قــد وع ــد األخ ـيــر فــي رم ـضــان من
الـ ـع ــام الـ ـف ــائ ــت .ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ب ــداي ــة
أزم ـ ـ ــة احـ ـتـ ـج ــاز ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ت ـنــاق ـلــت
مواقع سعودية أن وزارة العمل قررت
«إنـهــاء تكليف سعد الــدوســري مدير
لجنة إدارة األزم ــات فــي مكتب العمل
امل ـك ـلــف ت ـســويــة أوضـ ـ ــاع امل ـصــروفــن
واملوظفني الــذيــن يبلغون نحو 2500
موظف لبناني و 40ألف موظف عربي
وأجنبي».
ّ
إزاء الـ ـغـ ـم ــوض ال ـ ـ ــذي يـ ـل ــف مـصـيــر
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،ت ـس ـت ـع ــد ل ـج ـن ــة تـحـصـيــل
ح ـ ـقـ ــوق امل ـ ـصـ ــروفـ ــن م ـ ــن «س ـ ـعـ ــودي
أوج ـي ــه» إل ــى ال ـت ـحــرك م ـج ــددًا ،وه ــذه
امل ــرة أم ــام الـسـفــارة الـسـعــوديــة .عضو
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة جـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــي أوضـ ـ ــح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـم ـل ـكــة «ب ـق ـص ــد أو
مــن غير قصد ،تــواطــأت مــع الحريري
لتجميد قضيتنا ،علمًا بــأن القانون
الـ ـسـ ـع ــودي ي ـع ـط ــي الـ ـش ــرك ــات مـهـلــة

خمسة أيام فقط كحد أقصى من بداية
ال ـش ـه ــر ل ـت ـص ــرف رواتـ ـ ـ ــب امل ــوظ ـف ــن،
وإال فــإنـهــا تـتـعــرض لـعـقــوبــات تصل
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـجـ ــز ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا» .عـ ـلـ ـم ــا بـ ــأن
عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وامل ـ ـصـ ــروفـ ــن،
م ــن ال ـس ـع ــودي ــن خـ ـص ــوص ــا ،رف ـع ــوا
دعـ ــاوى ض ــد ال ـحــريــري أم ــام الـقـضــاء
السعودي الذي عني جلسات محاكمة
ل ــم يـحـضــرهــا مــالــك ال ـشــركــة .بحسب
ال ـعــاصــي «س ـت ـحــاول الـلـجـنــة مقابلة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد فــي
ب ـي ــروت ول ـيــد ال ـي ـع ـقــوب لــاسـتـفـســار
ع ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـع ــالـ ـق ــة فــي
مكتب الـعـمــل .وإذا لــم يحصلوا على
ـاف ،فـسـيـنـفــذون اعـتـصــامــا
جـ ــواب شـ ـ ٍ
أم ــام ال ـس ـفــارة» .إش ــارة إلــى أن القائم
بــاألعـمــال الـسـعــودي ولـيــد الـبـخــاري،
استقبل وف ـدًا مــن اللجنة قبل أشهر،
وقال أمامهم إن اململكة «ال عالقة لها
بالقضية».

