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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

أي خيارات للرد على االنقالب السعودي؟
ّ
هيام القصيفي
على وقع االستشارات التي يجريها
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد ميشال
عـ ــون ،ب ـعــد اس ـت ـقــالــة الــرئ ـيــس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ط ـغ ــت ع ـل ــى ال ـن ـق ــاش ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـح ــاول ــة ف ـه ــم وت ـل ـمــس
وقــائــع األي ــام االخـيــرة الـتــي ّأدت الى
استقالة الـحــريــري تزامنًا مــع حملة
التطهير الـسـعــوديــة الــداخـلـيــة .لكن
املفارقة أن النقاشات ّ
تعدت السؤال
الذي شغل بال الجميع ،حول ظروف
االسـتـقــالــة ،ألن مــا حصل قــد حصل،
ومعرفة الظروف ال ّ
تغير في الواقع
شـيـئــا .املشكلة االســاسـيــة تكمن في
الخطوة التالية ،لبنانيًا وسعوديًا
وإيرانيًا.
وتسلسل الحدث يفترض البدء بما
يمكن أن يحصل سعوديًا؛ فالخطوة
ال ـس ـعــوديــة لـيـســت ول ـي ــدة ســاعـتـهــا.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات م ـط ـل ـعــن ،فــإن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ح ـ ــن ع ـ ـ ــاد ف ـ ــي ال ـ ــزي ـ ــارة
الـثــانـيــة ال ــى ال ــري ــاض ك ــان عــاملــا بما
يـجــري ،ألن البحث فــي وضــع لبنان
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ل ـ ــم ي ـ ـبـ ــدأ ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات
االخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي س ـب ـق ــت االس ـت ـق ــال ــة.
ال ـن ـق ــاش ال ـس ـع ــودي حـ ــول مستقبل
لـبـنــان وتغيير املـعــادلــة فـيــه ب ــدأ مع
زيــارة رئيس حزب القوات اللبنانية
ال ــدك ـت ــور سـمـيــر جـعـجــع وغ ـي ــره من
الشخصيات اللبنانية .لكن أح ـدًا ال
يريد أن يكون رأس حربة في مشروع
ّ
ال يتنكبه الحريري بنفسه .روزنامة
امل ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة تـ ـحـ ـك ــي عــن
نفسها :جـعـجــع ،بـعــده الـحــريــري ثم
دعوة البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي ،فالحريري
مجددًا .ومع جعجع الــذي توجه الى
أس ـت ــرال ـي ــا ،ع ـل ــت ن ـغ ـمــة االنـ ـتـ ـق ــادات
ً
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وص ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــى ال ـت ـلــويــح
باالستقالة .كــان الحديث عــن موعد
االستقالة يتأرجح ،قبل رأس السنة
أو ب ـعــده ،وس ــط تــأك ـيــدات أن العمل
سيجري مــع أكثر مــن طــرف لتطيير
الحكومة حكمًا قبل االنتخابات .ومع
الحريري أخذ النقاش أبعادًا أخرى.
لـ ــذا دف ـع ــت اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري الــى

الـبـحــث عــن أس ـبــاب توقيتها وليس
عن أسباب حصولها.
االستقالة بوجهها السعودي تحمل
ثــاثــة تـقــاطـعــات ،إقليمية وداخـلـيــة
وسعودية .فالتوقيت ليس عبثيًا ،هو
يأتي في وقت تنحسر فيه جغرافية
تنظيم «داعش» في سوريا والعراق،
إذ ثمة خشية سعودية من أن تبادر
إيـ ــران ال ــى م ــلء ال ـف ــراغ وتـنـفـلــش في
املنطقة ،وأن تحكم السيطرة عليها
بما يضاعف من تعزيز نفوذها.
ل ـ ــذا ب ـ ــدت ال ـح ــاج ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ــى
خ ـط ــوة ك ـب ـي ــرة ،ت ـت ــزام ــن م ــع انـتـهــاء
م ـه ـمــة ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي مل ـحــاربــة
«داع ــش» ،وخطة الرئيس االميركي
دون ــال ــد تــرامــب ملــواجـهــة إيـ ــران عبر
مــراج ـعــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي أو فــرض
عقوبات اقتصادية على حــزب الله.
م ــن هـنــا أصـبـحــت ال ـفــرصــة سانحة
لـلـقـيــام بـخـطــوة مـشـتــركــة :اسـتـقــالــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،و«كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار»
اإليراني في لبنان ،وتجميع االوراق
اللبنانية الداخلية ،وتسليط الضوء
على «الـحــركــة االصــاحـيــة» الكبرى
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـت ـغ ـط ـيــة إع ــام ـي ــة
ك ـب ـي ــرة ودعـ ـ ــم دولـ ـ ــي وأمـ ـي ــرك ــي فــي
املـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـظ ـه ـي ــر دور
إق ـل ـي ـم ــي مـ ـتـ ـج ـ ّـدد ل ـل ـس ـع ــودي ــة فــي
امل ـن ـط ـقــة .ت ــراه ــن ال ـس ـع ــودي ــة كـثـيـرًا
عـلــى نـجــاح خطوتيها املتزامنتني،
لبنانيًا وداخـلـيــا ،ألنـهــا ال يمكن أن
تـسـمــح بـفـشــل واح ـ ــدة مـنـهـمــا ،ولــن
ت ـس ـمــح ق ـط ـعــا بـ ــأال ت ـ ــؤدي اسـتـقــالــة
الـحــريــري الــى مــا هــو مطلوب منها،
ألن هــذا الفشل سيرتد على صالبة
ح ـم ـل ـت ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أربـ ـك ــت
ال ــداخ ــل ال ـس ـعــودي وجـعـلـتــه ينتظر
تـبـعــاتـهــا .ل ـكــن ال ــري ــاض لـيـســت في
وارد ك ـشــف أوراقـ ـه ــا ال ـع ـم ـل ـيــة .فما
أرادت قــولــه ال يحتمل ت ــأوي ــات أو
تحليالت ،ألنها قالته صــراحــة عبر
اس ـت ـقــالــة الـ ـح ــري ــري ،وع ـب ــر مــواقــف
مسؤوليها العلنية من دون مواربة.
وهذا يعني أنها لن تتراجع إقليميًا
ع ــن مــواجـهـتـهــا إيـ ـ ــران ،وخـصــوصــا
بعد الصاروخ الــذي استهدف مطار
امللك خالد في الرياض ،ولن تتراجع

لن تسمح الرياض
بأ ّلا تؤدي استقالة
الحريري الى ما هو
مطلوب منها

لـبـنــانـيــا ،ألن ذل ــك يـفـقــدهــا أوراق ـه ــا
ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة الــداخ ـل ـيــة
ويظهرها أمام الدول التي تراقب عن
كـثــب حــركـتـهــا املـسـتـجــدة أن ـهــا غير
قادرة على املواجهة.
الخطوة التالية تبقى إذًا في امللعب
اللبناني.
ال شك في أن كالم األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله أفسح في
املـ ـج ــال أم ـ ــام ام ـت ـص ــاص االس ـت ـقــالــة
داخليًا ومنح املزيد من الوقت لدرس
الخطوة التالية .وجــاءت استشارات
ّ
لتصب في اإلطار
رئيس الجمهورية
نفسه ،علمًا بــأن الطرفني مدعومان
من الرئيس نبيه بري والنائب وليد
ّ
التريث
جنبالط اللذين يدعوان الــى
أك ـ ـثـ ــر .ف ـم ــا هـ ــي الـ ـخـ ـط ــوات املـمـكـنــة
لبنانيًا؟
م ـ ــن م ـص ـل ـح ــة الـ ـعـ ـه ــد وحـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
وحلفائهما إعطاء املزيد من الوقت،
ول ـيــس االس ـت ـع ـجــال ف ــي ب ـ ّـت مصير
االستقالة .وضــع الحكومة الحالية،
وه ـ ـ ــو وض ـ ـ ــع «جـ ـ ــديـ ـ ــد» ف ـ ــي ل ــوائ ــح
اإلش ـ ـكـ ــاالت ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـك ـث ـيــرة مــع
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،لـ ـي ــس وضـ ـ ــع ح ـكــومــة
ت ـص ــري ــف أع ـ ـمـ ــال ب ــامل ـع ـن ــى ال ـض ـيــق
واملعتاد ،ألن ال قرار بعد باستشارات
أو تـكـلـيــف رئ ـيــس جــديــد للحكومة.
حاليًا ،يمكن لهذه املراوحة الحكومية
أن ت ـغ ـط ــي الـ ـعـ ـج ــز الـ ـسـ ـي ــاس ــي عــن
اتخاذ قــرارات نهائية حول مستقبل
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ومـ ــن سـيـخــرج
منها ،ومصير االشـتـبــاك السعودي

ـ ـ ـ ـ ـ االيـ ـ ــرانـ ـ ــي .ح ـت ــى إن ال ـب ـع ــض مــن
ال ـس ـيــاس ـيــن ي ـ ــرون أن هـ ــذا الــوضــع
يــريــح ح ــزب ال ـلــه أك ـث ــر ،م ــا دام ق ــرار
ال ـحــرب الـشــامـلــة لــم يعلن بـعــد ،ألنــه
حينها لن يكون مجال لتأويالت أو
لـحـكــومــات وطـنـيــة وال غـيــر ذل ــك من
السنياريوات.
ح ـت ــى اآلن ال ت ـ ــزال م ـخ ـت ـلــف ال ـق ــوى
السياسية تعتقد أن من املبكر الكالم
عن نوعيات الحكومات الجديدة ،قبل
تــوض ـيــح صـ ــورة ح ـكــومــة ال ـحــريــري
ومـسـتـقـبـلـهــا ،عـلـمــا بـ ــأن ال ـك ــام عن
حكومة تكنوقراط يبدو عبثيًا ،أقله
بالنسبة ال ــى ح ــزب ال ـلــه ،وه ــو الــذي
يحتاج إلى أن يكون داخــل الحكومة
فــي هــذه املــرحـلــة الدقيقة والـخـطــرة،
أكثر من أي وقت مضى ،فيما يواجه
ح ـم ـلــة أم ـي ــرك ـي ــة وسـ ـع ــودي ــة ع ـل ـيــه،
وبـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـحـصــل
على الجبهة السعودية ـ ـ اإليــرانـيــة.
وف ـ ــي حـ ــن تـ ـب ــدو ح ـك ــوم ــة مـ ــن ل ــون
واحد لقوى  8آذار غير جذابة للعهد
ال بــل مــرفــوضــة ،ف ــإن املـشـكـلــة تكمن
فــي كيفية مـقــاربــة املستقبل مـجــددًا
والقوات اللبنانية والكتائب وحلفاء
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـح ـكــومــة ج ــدي ــدة تحت
سقف التسوية املنتهية ،وملصلحة
أي رئيس جديد للحكومة.
لكن هــل يمكن للعهد أن يقبل بمثل
هذه املراوحة التي تأكل من رصيده
إذا اس ـت ـم ــر ال ـع ـج ــز ال ــداخـ ـل ــي عـلــى
حــالــه .ال خـيــارات كثيرة أمــام رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ــوى احـ ـت ــواء املــوقــف
الداخلي كما حصل حتى اآلن ،وهو
بــدا بحسب ّ
مقربني منه حاسمًا في
تغليب االستقرار على أي اعتبارات
أخ ــرى .لكن الــوقــت الــذي يبدو اليوم
ملصلحة العهد وحزب الله قد ال يبقى
كــذلــك إذا اسـتـمــر الـضـغــط وتصاعد
املوقف السعودي واالميركي تدريجًا،
فــي ات ـجــاه خ ـطــوات اقـتـصــاديــة أكثر
ح ــدة لــزعــزعــة ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي .إذ
حـيـنـهــا يـصـبــح ال ـك ــام ع ــن خ ـطــوات
عاجلة ضرورية ،إن لم يكن الستمرار
عمل املؤسسات ،فللرد على االنقالب
السعودي.

المستقبليون حائرون ...و«رجال السبهان» في الواجهة
ّ
لم يخرج تيار المستقبل من الحفرة
التي وضعته فيها استقالة الرئيس
سعد الحريري بعد .األمور «مقلوبة» رأسًا
على عقب .وفيما يلتزم أغلب من في
التيار سقف الخطاب «المتقن» محاذرًا
التصعيد ،دخلت جوقة صغيرة حلبة
تتحدث
المواجهة من الباب العريضّ ،
اللغة «السبهانية» على الشاشات
ميسم رزق
ثـ ّ ُـمــة مـحـنــة حقيقية تـعـصــف بتيار
«املستقبل» ال ــذي ال يـعـ ِـرف الوجهة
ُ
سيسلكها .وضعفه ُ
يكمن في
الـتــي
ان ـع ــدام طــاقــة غــالـبـيـتــه عـلــى ال ـكــام،

ُ
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أول ـ ـ ـئـ ـ ــك الـ ـ ــذيـ ـ ــن ت ـب ـن ــى
امل ــؤش ــرات عـلــى مــواقـفـهــم ،أي دائ ــرة
ّ
املقربني من الرئيس سعد الحريري،
وصقور تسويته مع العماد ميشال
عــون .كذلك ال يوجد بــن وزرائ ــه ،أو
ن ــواب ــه م ــن ال ـص ـفــن األول وال ـثــانــي،
وحتى الثالث ،من هو قادر على رفع
سقوفه ولغته .فزعيمهم ّ
قرر مغادرة
الـحـكــومــة مــن دون التنسيق معهم.
حتى الرئيس فــؤاد السنيورة نفسه
ّ
الــذي اعتقد البعض بأنه سيستغل
اللحظة لتسعير معركته السياسية
َ
مــع ح ــزب ال ـلــه ،ح ــاذر فـعــل ذل ــك ،ولــم
َ
ـاد خـطــوة واح ــدة عن
يــتــح لــه االبـت ُـعـ َ
الـ ـخـ ـط ــاب «امل ـ ـتـ ــقـ ــن» ال ـ ـ ــذي ي ـل ـتـ ِـزمــه
ّ
الـجـمـيــع ،فــأكــد مــن عـلــى ب ــاب بعبدا
أكثر من ّ
مرة أمس أن «عودة الحريري
هي ّاألولوية» .غير أن في التيار من
«انشق» عن هؤالء ،في أكثر لحظات
ت ـخ ـ ّـب ــط «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ت ـح ــت ضـغــط

الـ ـخ ــارج ،واخـ ـت ــار أن ي ــرك ــب املــوجــة
الـسـعــوديــة .نجح الــوزيــر السعودي
ثامر السبهان في استغالل املراهقة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـ ّع ــض امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن،
ودفعهم إلى تبني خطابه وترويجه.
وأوع ــز إليهم بــاملـشــاركــة املكثفة في
ح ـل ـق ــات ال ـ ـحـ ــوار وامل ـ ــداخ ـ ــات عـلــى
الـقـنــوات التلفزيونية ،والـتــأكـيــد أن

تعليقات «السبهانيين»
مساء ما يقوله
تردد
ً
ّ
الوزير السعودي صباحًا

الحريري «استقال بملء إرادته ،وأنه
ّ
مهدد أمنيًا».
وامل ـفــارقــة أن ــه فــي و ُق ــت تــرفــض فيه
غالبية شخصيات املستقبل الظهور
ّ
متهربة من أي
والتعليق والتحليل،
مــداخـلــة فــي اإلع ــام ،منعًا لــإحــراج
أو ألنها ال تملك أي معطيات ،وفق
ما أكد لـ «األخبار» عاملون في أكثر
مــن فــريــق عـمــل بــرنــامــج تلفزيوني،
أخذت حلقة صغيرة في التيار على
عاتقها ّ
مهمة التحريض .على مدى
ّ
أيام ،أطل مدير األخبار في تلفزيون
املـسـتـقـبــل نــديــم قـطـيــش م ــن شــاشــة
إل ــى ش ــاش ــة ،ل ـت ـحــويــل األنـ ـظ ــار عن
املشكلة األســاسـيــة ،وهــي اسـتــدراج
رئ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ل ـب ـنــانــي وإجـ ـب ــاره
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــال ــةُ .ي ـت ـح ـ ّـدث قـطـيــش
وكـ ــأن ل ـب ـنــان ه ــو امل ـع ـت ــدي .ي ـحــاول
ص ــاح ــب «غ ـ ــزوة الـ ـس ــراي» تـصــويــر
اململكة وكأنها «منتجع للسياحة»

يـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــري ف ـ ـتـ ــرة
اس ـت ــراح ــة ،وي ـت ـصــرف بــاسـتـخـفــاف
مع التحديات التي يواجهها لبنان
نتيجة التالعب بأمنه واسـتـقــراره.
ّ
املهم أن يكون عند حسن ظن الوزير
ال ـس ـع ــودي .وان ـض ــم ال ـن ــائ ــب عـقــاب
صـقــر إلــى هــذه الـجــوقــة ،و ُهــو الــذي
ّ
س ـت ـق ـبــل
«ضـ ــيـ ـ ّـع» ج ـم ـه ــور تـ ـي ــار امل ـ ّ
أكـثــر مــمــا طـمــأنــه .فـســاعــة يــؤكــد أن
ال ـح ــري ــري س ـي ـعــود قــري ـبــا ،وســاعــة
ي ـن ـفــي ع ـل ـمــه ّ ب ـتــوق ـيــت الـ ـع ــودة ،مــن
دون أن يـتــوقــف عــن الـتـخــويــف بــأن
البالد على فوهة بركان .واملصادفة
أن أغ ـل ــب تـعـلـيـقــات قـطـيــش وصـقــر
تـ ـ ـ ـ ِّ
ـردد م ـ ـسـ ـ ً
ـاء مـ ــا ي ـق ــول ــه ال ـس ـب ـهــان
صـ ـب ــاح ــا ،وإن اخ ـت ـل ــف األس ـ ـلـ ــوب.
ّ
ويـشــارك فــي هــذه «الـجــوقــة» كــل من
ال ــوزي ــري ــن م ـع ــن امل ــرع ـب ــي وج ـم ــال
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أحـ ـ ـم ـ ــد ف ـت ـفــت
والـنــائــب الـســابــق مصطفى علوش

