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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

أعيدوا سعد الحريري إلى بيروت اآلن!
إبراهيم األمين

هو موقف ينبغي أن يمثل أولوية لبنانية ،بمعزل عن أي نقاش حول
حقيقة موقف الرئيس سعد الحريري من األزمة الحالية ،وبعيدًا عن
كل خالف في شأن األولويات الوطنية الكبرى .بل هو واجب ،حتى
من موقع الخصومة السياسية ،ومن موقع االقتناع بأن الحريري،
جبر على الخضوع لشروط مملكة القهر ،والتزام مطالب
كرهينة ،قد ُي َ
حاكم الرياض المجنون بمحاولة جر لبنان الى فوضى وخراب.

تفصيال
اليوم ،ورغم كل نفاق «غلمان السبهان» ،الذين ال يعرفون
ً
صغيرًا عما يعانيه الحريري في مقر إقامته الجبرية في السعودية،
ورغم كل التحريض الذي تقوده سلطة الوصاية السعودية ،األكثر
ووحشية من أعتى سلطات الوصاية التي مرت على
بشاعة وسفورًا
ً
لبنان ،فإن العنوان الوحيد الذي يحفظ بعض كرامة أهل هذا البلد،
الملحة بعودة سعد
ومواقعه الدستورية ،وسيادته ،هو المطالبة ّ
الحريري اآلن ...وليس أي أمر آخر!

الحريري «يسامح» السعودية بـ 7مليارات دوالر!
مع استمرار حال القلق إزاء اإلجراءات
الـسـعــوديــة وم ــا تطلقه مــن تـهــديــدات
بـ ـح ــق لـ ـبـ ـن ــان ،ب ـ ــرز أم ـ ــس م ـ ــا يـشـبــه
اإلجماع اللبناني على شعار يدعو الى
عودة سريعة للرئيس سعد الحريري
الى بيروت .وهو موقف انضمت اليه
كتلة «املستقبل» النيابية ،بعدما كان
يقتصر عـلــى الــرئـيـســن مـيـشــال عــون
ونبيه بري وحزب الله.
ومــع أن حـكــام الــريــاض حــاولــوا أمس
ال ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن ع ـ ــبء ت ـق ـي ـي ــد ح ــري ــة
الرئيس الحريري ،إال أن اإلخــراج ظل
عاجزًا عن طمأنة فريقه وأنصاره في
ّ
لبنان ،إذ ُرتب سفره الى دولة االمارات
الـعــربـيــة املـتـحــدة فــي ظ ــروف خــاصــة،
شـمـلــت اس ـت ـخــدامــه ط ــائ ــرة سـعــوديــة
ول ـي ــس ط ــائ ــرت ــه الـ ـخ ــاص ــة ،وم ــراف ـق ــة
ضـبــاط أم ــن سـعــوديــن لــه ال ــى جانب
حــرســه ال ـخــاص ،وال ـتــوافــق مــع حكام
أبــو ظبي على منع أي لـقــاء صحافي
لـ ـلـ ـح ــري ــري الـ ـ ـ ــذي عـ ـ ــاد فـ ـ ــور ان ـت ـه ــاء
االجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع ول ـ ــي ع ـه ــد أب ـ ــو ظـبــي
مـحـمــد بــن زاي ــد م ـبــاشــرة ال ــى امل ـطــار،
ومنه الى الرياض.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار رفـ ـ ـ ــض ح ــاك ــم
الـ ــريـ ــاض الـ ـق ــوي م ـح ـمــد ب ــن سـلـمــان
الــوســاطــات الغربية لجعل الحريري
ينتقل الى بيروت أو الى باريس ،إال أن
الضغوط أجبرت السلطات السعودية
ع ـل ــى إدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى طــريـقــة
احتجاز الحريري ،من خــال اعتباره
غير خاضع إلجــراءات التوقيف ،لكنه
بقي خاضعًا إلج ــراءات اإلقــامــة تحت
املراقبة .فقد ُسمح له أمــس باالنتقال
م ــع م ــراف ـق ـي ــه الـ ــى م ـن ــزل ــه الـ ــى جــانــب
أفـ ــراد عــائـلـتــه ،لـكــن مــع إب ـقــاء شــروط
الرقابة قائمة ،لناحية منع الــزيــارات
والخروج ،واقتصار املكاملات الهاتفية
ع ـل ــى س ــام ــات وت ـح ـي ــات ل ــأه ــل فــي

ضباط سعوديون رافقوا الحريري الى ابو ظبي (داالتي ونهرا)

ل ـب ـن ــان ،ف ــي ظ ــل ت ـشــديــد ق ـ ــوات األم ــن
الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـح ــراس ــة األمـ ـنـ ـي ــة عـلــى
املـنــزل ،منذ الجمعة املــاضــي ،وهــو ما
أكــده الضابط محمد ديــاب في إفادته
أمام جهات عدة في بيروت إثر عودته
من الرياض أول من أمس.
وك ـ ــان دي ـ ــاب ق ــد أب ـل ــغ ال ـج ـه ــات الـتــي
استمعت اليه في بيروت أنه ال يعرف
شيئًا عن مكان الرئيس الحريري منذ
وصــول رئيس الحكومة الــى الرياض
الجمعة املاضي .وأوضح أن الحريري
ّ
توجه الى منزله ،قبل أن يتقرر انتقاله
مع مرافقني اثنني فقط وبحراسة االمن
السعودي الى مكان آخر لعقد لقاءات،
ُ
ف ـي ـمــا أبـ ـل ــغ دي ـ ــاب وع ــائ ـل ــة ال ـحــريــري
بــإجــراءات األمــن الـجــديــدة ،وصــودرت
الهواتف .وأفاد بأنه طلب العودة الى
بـ ـي ــروت ب ـس ـبــب مـ ــرض والـ ــدتـ ــه ،وأن ــه
حصل على املوافقة على ذلك.
أمــا الجديد بالنسبة الــى الوساطات،
فـهــو مــا كـشـفــت عـنــه م ـص ــادر واسـعــة
االط ـ ــاع م ــن ف ـشــل ال ـج ـه ــود الــدول ـيــة
املـ ـ ـب ـ ــذول ـ ــة ،بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى طـ ـل ــب ع ــائ ـل ــة
ال ـحــريــري ،فــي الـحـصــول عـلــى جــواب
ح ــاس ــم ح ـ ــول م ـص ـي ــره .وت ـ ـ ـ ــردد ،لـيــل
أمــس ،أن الرئيس الفرنسي ايمانويل
م ــاك ــرون أوف ــد ال ــى ال ــري ــاض الــرئـيــس

الـســابــق نـيـكــوال س ــارك ــوزي للتوسط
من أجــل انتقال الحريري الــى باريس
ش ـ ـ ــرط الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــه ع ـ ـ ــدم الـ ـ ـخ ـ ــروج عــن
الـتــوجـهــات الـعــامــة لـلــريــاض ،لكن من
دون ن ـت ـي ـجــة .والـ ــرفـ ــض ن ـف ـســه نـقـلــه
امل ـســؤول االمـيــركــي ديفيد ساترفيلد
ال ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة غـ ـط ــاس خ ـ ــوري،
علمًا بأن فريق السفارة االميركية في
بيروت بقي يرد على االسئلة بأسئلة.
وبحسب السيناريوات املطروحة ،فإن
الحريري بات أسير خيارات ضيقة:
ً
أوال :السماح له بالعودة الى بيروت
ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارة قـ ـصـ ـي ــرة يـ ـثـ ـب ــت ف ـي ـهــا
استقالته ومضمون بيان االستقالة
ويـعــود الــى الــريــاض حيث ستبقى

ُسمح للحريري باالنتقال
الى منزله مع إبقائه
تحت حراسة مشددة

عائلته قيد االحتجاز.
ث ــان ـي ــا :امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى االن ـ ـ ّخـ ــراط فــي
برنامج حكام الرياض بتبني خطاب
املــواج ـهــة ضــد الــرئ ـيــس مـيـشــال عــون
وحزب الله ،على أن يصار الى إخراج
بقية أعضاء فريقه الرئيسي من لبنان،
مــع إعـ ــادة ضــخ االمـ ــوال فــي ماكينته
السياسية واالعالمية.
وعلق مصدر مواكب لالتصاالت على
هــذه الـخـيــارات بــالـقــول إن السعودية
تريد من الحريري إمــا اختيار املنفى
الطوعي والتزام الصمت ،وإما العودة
الى بيروت ملواجهة خصومها.
وتجدر اإلشارة الى أن آخر املعلومات
الــواردة من أبو ّظبي ليل أمس ،أفادت
بأن الحريري وقع على تنازل ال عودة
ع ـنــه ،ملصلحة سـلـطــات ال ــري ــاض ،عن
كل الديون املتوجبة لشركاته في ذمة
الحكومة الـسـعــوديــة ،وامل ـقـ ّـدرة بنحو
سبعة مليارات دوالر ،وأن القرار أبقى
ل ــه ع ـلــى مـلـكـيــة م ـنــزلــن ف ــي ال ــري ــاض
وج ـ ّـدة ،علمًا بــأن أحدهما كــان يملكه
وال ـ ــده وم ـسـ ّـجــل ب ــاس ــم وال ــدت ــه .وفــي
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ح ـص ــل الـ ـح ــري ــري عـلــى
ق ــرار بــوقــف مالحقة شركاته مــن ِق َبل
املصارف السعودية الدائنة ملجموعة
«سعودي أوجيه».
في هذه األثناء ،كان بيت الوسط محور
لقاءات عدة على مستوى قيادات تيار
«املستقبل» وعلى مستوى التواصل
مــع الـقـصــر الـجـمـهــوري وع ــن التينة
والـنــائــب وليد جنبالط .وقــال مصدر
قريب إن مدير مكتب رئيس الحكومة،
نادر الحريري ،نجح في إقناع صقور
كتلة «املستقبل» بعدم الذهاب بعيدًا
فــي ال ـس ـجــاالت الـسـيــاسـيــة ،وبـمــاقــاة
موقف رئيسي الجمهورية واملجلس
ب ــالـ ـت ــري ــث فـ ــي بـ ـ ـ ّـت أمـ ـ ــر االسـ ـتـ ـق ــال ــة،
وحصر موقف الكتلة بالتضامن مع

الرئيس الـحــريــري واملطالبة بعودته
والـتـمـ ّســك بــه رئـيـســا لـلـحـكــومــة .وهــو
م ــا ت ـب ــن ــاه ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،عـنــدمــا أص ـ ّـر
بعد زيارته الرئيس عون على أولوية
ع ـ ــودة ال ـح ــري ــري ال ــى بـ ـي ــروت ،وع ــدم
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى األنـ ـب ــاء حـ ــول ظ ــروف
ُ
إقامة الحريري في الرياض ،كما ترجم
األمــر في بيان الكتلة النيابية الثالث
أمـ ــس ،وال ـ ــذي ق ــال إن الـكـتـلــة تنتظر
ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ،وتـتـمـنــى
«خ ـ ــروج ل ـب ـنــان م ــن األزم ـ ــة ال ـتــي يمر
بها في هــذه املرحلة في غياب رئيس
الحكومة» .والالفت في البيان اعتباره
أن االزمـ ــة هــي نتيجة «غ ـيــاب رئيس
الحكومة» ال نتيجة استقالته.
ّ
وأكدت مصادر بارزة في تيار املستقبل
ل ــ«األخ ـبــار» أن «األول ــوي ــة اآلن لـعــودة
الرئيس الحريري إلى البالد للوقوف
عـ ـل ــى أس ـ ـبـ ــاب اس ـت ـق ــال ـت ــه وال ـت ـف ـك ـيــر
ّ
للخطوات املستقبلية» .لـكــن املـصــادر
جزمت بأن «ال أحد في تيار املستقبل
يقبل أن يكون سببًا في انــدالع الفتنة
الـسـنـيــة ـ ـ الـشـيـعـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،ولــن
ً
يكون ّتيار املستقبل أداة لها».
وجرى التوافق في لقاءات بيت الوسط
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع جـمـيــع ال ـق ـيــادات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة والـ ـ ــوزاريـ ـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالعــامـيــة لــوقــف أي تصعيد ،وعــدم
مـ ـ ـج ـ ــاراة أح ـ ــد فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة ،ودعـ ــم
املــوقــف الـهــادئ للمفتي عبد اللطيف
دري ــان ال ــذي طلب مــن زائــريــه التمهل
قبل دعوة املجلس الشرعي االسالمي
الــى االنعقاد ،بحسب اقتراح الرئيس
ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن األخ ـي ــر
تــراجــع عــن مطلبه وع ــاد والـتــزم مبدأ
ال ـت ــري ــث ،ب ـعــدمــا وج ــد ق ـلــة اسـتـجــابــة
ملوقفه لــدى غالبية األوس ــاط النافذة
ّ
السنية.
في الطائفة

عون يتمنى على الراعي إرجاء زيارته للرياض
علمت «األخـبــار» من مصادر رسمية
أن الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون تمنى على
ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي ب ـش ــارة ال ــراع ــي
ت ــأج ـي ــل زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـس ـع ــودي ــة ري ـث ـمــا
تـنـجـلــي األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة الـنــاجـمــة
عــن استقالة الرئيس سعد الحريري
وعودته الى بيروت.
لـكــن أوس ــاط ــا قــريـبــة م ــن ب ـكــركــي ،في
مقدمها النائب السابق فارس سعيد
الذي يعمل بالتشاور مع وزير الحرب
السعودي على لبنان ثائر السبهان،
ت ــواص ــل ال ـض ـغ ــط لـتـثـبـيــت الـ ــزيـ ــارة.
ّ
وعمل سعيد أمس على تولي التواصل
م ـبــاشــرة م ــع سـيــاسـيــن وإعــام ـيــن،
نافيًا خبر تأجيل الــزيــارة ،وعــارضــا
تشكيل وفد سياسي وإعالمي يرافق
الراعي الى اململكة .وقالت املصادر إن

ال ـقــوات اللبنانية تـجــاري سعيد في
مسعاه ،وربما يحصل ذلك استجابة
ملطالب سعودية ،علمًا بأن مصدرًا في
«ال ـقــوات» أبلغ «األخ ـبــار» أن الجواب
ال ــرسـ ـم ــي س ـي ـق ــول ــه رئ ـي ـس ـه ــا سـمـيــر
جعجع في مقابلته التلفزيونية مساء
اليوم.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة إن
ل ـج ـن ــة س ـي ــاس ـي ــة كـ ـ ــان ال ـ ــراع ـ ــي قــد
ّ
شكلها قبل م ــدة ،تضم أع ـضـ ً
ـاء من
الـ ــراب ـ ـطـ ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة وش ـخ ـص ـي ــات
أخ ــرى ،شـهــدت انقسامًا حــادًا حول
الــزيــارة .وعلم أن مستشار الرئيس
عـ ــون اإلعـ ــامـ ــي جـ ــان ع ــزي ــز حـضــر
االجـ ـتـ ـم ــاع ،وقـ ـ ـ ّـدم م ـطــال ـعــة تــوجــب
أن يــؤجــل ال ــراع ــي زي ــارت ــه احـتــرامــا
لـ ـلـ ـجـ ـه ــود الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ــودهـ ــا رئـ ـي ــس

الجمهورية لضمان عودة الحريري
ومـ ـع ــالـ ـج ــة االزم ـ ـ ـ ـ ـ ّـة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
استقالته ،فيما ح ــذرت شخصيات
أخـ ــرى م ــن أن ال ــري ــاض ستستثمر
الــزيــارة ضد خصومها في بيروت،

الرابطة المارونية
ستطلب من البطريرك
اليوم تأجيل الزيارة

وال سيما ضد عــون ،قبل حزب الله
وغيره.
وفيما ّ
سرب معارضو الزيارة خبرًا عن
نية الراعي إلغاءها أو تأجيلها ،سارع
مـقـ ّـربــون مــن بـكــركــي ال ــى نـفــي الخبر،
وإبـ ــاغ وس ــائ ــل إعــام ـيــة مختلفة أن
الزيارة قائمة حتى الساعة ،وأن قرار
ال ــزي ــارة يـجــب أن يــأتــي منسجمًا مع
الــرأي الرسمي للبنان ،وأن البطريرك
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع تـ ــأج ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا م ــن
عــدمــه ،وذل ــك بحسب تـطــور الـظــروف
واالستشارات التي يجريها.
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ــراع ـ ــي الـ ـي ــوم
وف ـدًا مــن املجلس التنفيذي للرابطة
امل ــارون ـي ــة ،بــرئــاســة الـنـقـيــب أن ـطــوان
إقليموس« ،للنقاش معه في استقالة
ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري والـ ـتـ ـط ــورات في

األي ــام املــاضـيــة» ،بحسب مـصــادر في
ّ
الــرابـطــة .وأضــافــت أن الــوفــد سيسلم
الـ ـبـ ـط ــري ــرك م ـ ــذك ـ ــرة خ ـط ـي ــة تـتـمـنــى
عليه إرجــاء الــزيــارة في انتظار جالء
األوض ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة« ،وألن ل ـب ـنــان ال
ّ
يتحمل إقحامه في أي محور خالفي».
وأشارت املصادر إلى أن الرابطة «مع
كل ما يحافظ على الوحدة الوطنية،
مكون من ّ
وضد أن يشعر أي ّ
مكونات
املجتمع اللبناني بانتقاص الكرامة
أو ب ــال ـغ ــن امل ـع ـن ــوي وسـ ـ ــوى ذل ـ ــك»،
م ـش ـي ــرة ال ـ ـ ّـى أن ذل ـ ــك «ي ـن ـط ـبــق عـلــى
امل ـكـ ّـون الـســنــي إث ــر اسـتـقــالــة الرئيس
الـ ـح ــري ــري ،ب ـم ـق ــدار م ــا يـنـطـبــق على
املـ ـك ـ ّـون ال ـش ـي ـعــي ب ـع ــدم ــا اس ـت ـهــدفــت
الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة جـ ـ ــزءًا أســاس ـيــا
منه».

