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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

جمهور الحريري :من الذهول إلى االنتفاضة الكامنة
ماذا بقي لسعد من أعمال
في السعودية؟
سعد الحريري مرتبك إزاء كيفية تعامل محمد بن سلمان معه ،إذ إن وضعه ّ
تغير
كثيرًا في السعودية .صحيح أن العائلة كلها لم يعد لديها أعمال هناك .وهم يعرفون
أن مهمة إقفال باب رزقهم في اململكة اتخذت منذ وقت غير قصير ،إال أن محمد بن
سلمان ّ
سرع في تنفيذها.
فـ«سعودي أوجيه» ،التي كانت تضم سابقًا  45ألف موظف ،أفلست اليوم ،وبقي فيها
اآلن نحو  300موظف فقط يعملون على ملف التفليسة واإلقفال ،وليس لدى الشركة
مشاريع الصيانة ،فلم يجر التجديد التلقائي لها ،كما كان
أي مشروع جديد .أما ُ ّ
يجري األمر سابقًا ،بل كلف مشغلون آخــرون القيام بذلك .لكن محمد بن سلمان
نفسه ،ترك للحريري متابعة صيانة جامعة امللك عبدالله في ثوال قرب جدة ،وهي
الجامعة التي كانت «سعودي أوجيه» قد تولت تشييدها .واآلن يوجد مشروع صيانة
ضخم فيه حوالى  1600موظف أو أكثر يعملون تحت اسم «سعودي أوجيه» ،لكن
إدارتهم باتت مستقلة عن الشركة األم ،وكذلك ملفاتهم املالية والوظيفية ،وهم يتبعون
مباشرة ملدير املشروع وإدارة الجامعة.
أما مشاريع اإلعمار فقد توقفت نهائيًا ،وما تبقى منها تولى صاحب املشروع الدفع
مباشرة لفريق العمل واملقاولني إلنهاء األعمال املتبقية ،مثل مشروع وزارة التربية
ومشروع جامعة األميرة نورة.
أم ــا شــركــة  MACCال ـجــديــدة ،فحجمها صـغـيــر جـ ـدًا ،ول ـيــس لــديـهــا س ــوى ثالثة
مشاريع صغيرة تعتبر تكملة ملشاريع «أوجيه» السابقة والتي تخص امللك وابنه،
وهي مشاريع تتم بالطلب املباشر والتراضي وليس من خالل مناقصات .وفي هذه
الشركة مئات عدة من العمال واملوظفني ،مع اإلشارة الى أن شركة «سعودي أوجيه»
تملك فندق «شيراتون» ،وهو يعاني هذه الفترة صعوبات كبيرة.
جمهور
«المستقبل»
لم يتفاعل
مع طلبات
السعودية
وتصرفاتها
ّ
(هيثم
الموسوي)

إبراهيم األمين
رد ف ـع ــل ج ـم ـه ــور تـ ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل»
وجمهور الرئيس سعد الحريري على
مـحـنـتــه ت ـب ـ ّـدل خ ــال أيـ ــام قـلـيـلــة ،من
الذهول والصدمة في اليومني األولني
إزاء م ــا ح ـصــل ،ال ــى ارت ـف ــاع منسوب
ّ
االس ـت ـيــاء جــديــا مــع تــأكــد األن ـب ــاء عن
وجـ ـ ـ ــوده فـ ــي اإلق ـ ــام ـ ــة الـ ـجـ ـب ــري ــة ،وال
سيما أن ق ـيــادة «املـسـتـقـبــل» وضعت
قواعدها في أجواء حقيقة ما يحصل.
وكــانــت الضربة األكـبــر عندما انتشر
خبر طلب السعودية من آل الحريري
ً
مبايعة بهاء الحريري بديال من سعد.

الـ ـسـ ـع ــودي ــون ك ــان ــوا ي ــراهـ ـن ــون عـلــى
اسـتـجــابــة ســريـعــة م ــن جــانــب الــدولــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وم ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـج ـم ـه ــور
لخطوة االستقالة .واملشكلة ،بالنسبة
الى السعودية ،لم تنحصر في موقف
الرئيس ميشال عون وبقية املؤسسات
الدستورية فحسب ،بل في أن جمهور
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ل ــم ي ـت ـفــاعــل م ــع طـلـبــات
ّ
وتصرفاتها.
السعودية
ففي مــا خــص بـيــان االستقالة نفسه،
لــم تنجح السعودية فــي تحويله الى
بند رئيسي على جدول أعمال أنصار
رئيس الحكومة ،بل سرعان ما ّ
توحد
ه ــؤالء خـلــف قـيــادتـهــم وخـلــف املطلب

أحمد الحريري
يكرر كالم المشنوق:
ّ
لن نقبل زعيمًا
مفروضًا

الــرئـيـســي ب ـعــودة ال ـحــريــري ف ــورًا الــى
لـبـنــان .وك ــان التأخير وط ــرح مبايعة
بـ ـه ــاء س ـب ـب ــا فـ ــي ت ـع ــاظ ــم االسـ ـتـ ـي ــاء،
وخصوصًا بعدما رفض أفراد العائلة
الطلب الـسـعــودي .مــع اإلش ــارة الــى أن
قـيــادات املستقبل ،على األرض ،أتيح
لـ ـه ــا أيـ ـض ــا االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ت ـفــاص ـيــل
ال ـت ــواص ــل حـ ــول ق ـض ـيــة بـ ـه ــاء .وك ــان
الفتًا للجمهور أنه رغم الخالفات بني
أفراد العائلة ،إال أن الجميع أبلغ بهاء
نـفـســه أن األول ــوي ــة ه ــي ل ـع ــودة سعد
ولـيــس أي ش ــيء آخ ــر ،وخـصــوصــا أن
الفاعلني فــي الـتـيــار ،الــذيــن يرفضون
ف ـك ــرة ت ــول ــي بـ ـه ــاء ،ل ـف ـتــوا الـ ــى أنـ ــه ال

يمتلك املواصفات املطلوبة للعب دور
س ـيــاســي ،فـيـمــا ب ــات سـعــد الـحــريــري
صاحب خبرة واحترام لدى فئة كبيرة
من اللبنانيني.
املـ ـعـ ـضـ ـل ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي واجـ ـهـ ـه ــا
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــون ه ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول ح ـم ـل ــة
ال ـت ـع ــاط ــف م ــع الـ ـح ــري ــري الـ ــى حـمـلــة
وطـنـيــة ،مــع ارت ـفــاع مـنـســوب الغضب
لدى أنصار «املستقبل» ،الذين جهدت
قيادتهم ملنعهم من أي تحرك شعبي،
خـشـيــة أن يـتـطــور امل ــوق ــف ال ــى حملة
ع ــدائ ـي ــة ض ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـ ــون ذل ــك
يشكل ســابـقــة ،ع ــدا عــن خشية قـيــادة
الـتـيــار وآل ال ـحــريــري مــن انـعـكــاســات

اإلمارات :لتسوية تخرج الرياض من المأزق
كانت لسعد الحريري عالقة خاصة بدولة اإلم ــارات العربية
املتحدة ،لكنها انهارت فجأة بسبب مشاكله مع الرجل القوي
في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايــد .كان ذلك يوم طلب سعد
الحريري دعــم محمد بن زايــد له في محنته املالية ،واستدان
وسددها مع تعثرّ .
منه مبالغ كبيرةّ ،
وتردد الحقًا أن الحريري
عجز عن تسديد ما يساوي  159مليون دوالر ،وعرض مقابله
طائرة خاصة وأسهمًا في البنك العربي (قبل بيعها) ثم أسهمًا
في بنك البحر املتوسط ،لكن ابن زايد رفض ما اعتبره إهانة
لكرامته بمثل هذه العروض ،فحصلت القطيعة بينهما ،ولم يزر
الحريري أبو ظبي منذ وقت طويل.
ومعلوم أن اإلمارات تقف بقوة إلى جانب محمد بن سلمان في
ً
ما يقوم به في لبنان .وهي لها أجندتها الخاصة هنا أصال،
وتنفذها عبر ضباط أمنيني ناشطني من خالل سفارتها في
بيروت ،أو من خالل دبلوماسيني سابقني يعملون في حقول
األعمال واإلعالم .وهي أيضًا تسعى الى توسيع نفوذ القيادي
الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد دحـ ــان داخـ ــل امل ـخ ـي ـمــات الفلسطينية

وخارجها ،علمًا بأن دحالن لم يتأخر في بناء عالقات جيدة
مع شخصيات وقــوى غير فلسطينية .وكــان الالفت توثيقه
عالقات مع قيادات في تيار املستقبل نفسه.
اإلمارات ،اليوم ،ترى أن السعودية ربما تكون قد تورطت كثيرًا
في مسألة الرئيس الحريري .هي تقف الــى جانب السعودية
في املعركة ،لكنها ،كما القاهرة ،تبحث أيضًا عن حلول وسط.
وآخــر ما نقل عن املسؤولني اإلماراتيني عرضهم تسوية في
ما خص العناوين الكبرى ،من بينها تعهد الحكومة اللبنانية
بمنع حزب الله من التدخل في الــدول العربية ،مع تركيز على
ملف اليمن .أما غربيًا ،فإن أبو ظبي ترى أن بإمكان العالم كله
الوقوف موقفًا حاسمًا بعدم االعتراف بأي حكومة تضم حزب
الله ،والعمل مع واشنطن للضغط على أوروبا كي تقايضها في
مسالة االتفاق النووي مع إيران ،مقابل أن تضع أوروبا حزب
ً
الله كامال على الئحة اإلرهــاب .وأن تتوافق أوروبــا مع أميركا
ودول الـخـلـيــج عـلــى إص ــدار ق ــرار عــن مجلس األم ــن يفرض
عقوبات جديدة على إيران بسبب البرنامج الصاروخي.

