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السعودية «تتراجع» :سعد الحريري راجع؟
سلبية ملثل هذه الحملة على الحريري
نفسه.
وبـ ــن ال ـفــاع ـلــن ف ــي «امل ـس ـت ـق ـبــل» من
ي ـع ـت ـق ــد بـ ــأنـ ــه ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن واج ـ ــب
التيار مساعدة الــريــاض على مخرج
سريع ،يستند أساسًا الى عودة سعد
ً
أوال ،ع ـلــى أن ي ـج ــري تــرت ـيــب األم ــور
الحقًا بمشاركته حتى ولــو كــان قــرار
االنسحاب .ويعتقد هؤالء بأن املرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ي ـم ـكــن أن ي ـق ــوده ــا إال
شخص من آل الحريري ،وربما بإمكان
النائبة بهية الحريري أن تتولى األمر،
عـلـمــا ب ــأن امل ـقــاب ـلــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مع
الحريري ّأمس تفتح الباب أمام مخرج
ّ
كهذا ،يوفر للسعوديني سلمًا للنزول
ّ
من أعلى الشجرة التي تسلقوها ،ألن
بـقــاء هــم عـلــى مــوقـفـهــم سيكشف لهم
سريعًا أنهم باتوا بال حلفاء في لبنان.
وسيفضل كثيرون الخروج حتى من
سوق العمل السعودي ،إذا كان البديل
العيش في ظل سياسة اإلذالل.
الالفت أن الكل يتذكر اليوم املثل القائل
«أكلت يــوم أكــل الثور األبـيــض» .حتى
إن هناك رجال أعمال ،ممن ال تربطهم
عــاقــة طـيـبــة م ــع الــرئ ـيــس ال ـحــريــري،
يتعاطفون معه اآلن ،وبعضهم يقول
إن م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري مـ ــؤشـ ــر خ ـط ـي ــر ع ـلــى
الـجـمـيــع .وإذا نـجــح الـسـعــوديــون في
تطويع تيار املستقبل وجمهوره بهذه
الطريقة ،فسيكون الجميع فــي حالة
إحـ ـب ــاط .وهـ ــذه املـ ــرة سـيـتـهــم ال ـنــاس
السعودية وليس إيران أو حزب الله.
أم ـ ــا امل ـش ـك ـلــة اإلض ــافـ ـي ــة ل ـل ـس ـعــوديــة،
فتتمثل ف ــي أن حـلـفــاء هــا الحقيقيني
الـيــوم ،غير قــادريــن على جــذب الشارع
صــوبـهــم .ال أش ــرف ريـفــي وال «ال ـقــوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـه ـم ـه ــا أنـ ـص ــار
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ب ــأن ـه ــا ك ــان ــت ج ـ ـ ــزءًا مــن
امل ــؤام ــرة عـلــى الــرئـيــس ال ـحــريــري ،وأن
ق ـيــادت ـهــا ك ــان ــت ع ـلــى ال ـ ـ ــدوام ت ـحـ ّـرض
عـلـيــه ع ـنــد ال ـس ـعــوديــن واإلم ــارات ـي ــن
واألميركيني ،وتركز على مدير مكتبه
نادر الحريري وآخرين واتهامهم بأنهم
خلف التسوية مع عون وحزب الله.
قبل أي ــام ،عقد فــي الطريق الجديدة
اجتماع ملناصرين وك ــوادر فــي تيار
«املستقبل» .جرى نقاش كبير ،وكان
هناك نقد كبير وواضــح للسعودية.
وطــالــب ه ــؤالء قـيــادتـهــم ب ــأن تسمح
لـهــم بـتـنـظـيــم ت ـظــاهــرات ف ــي بـيــروت
وتـ ـظ ــاه ــرة س ـ ـيـ ــارة مـ ــن أمـ ـ ــام مـبـنــى
ال ـس ـف ــارة ال ـس ـع ــودي ــة .ووصـ ــل األم ــر
بــأحــد امل ـســؤولــن ال ــى ال ـس ــؤال« :هــل
وصلنا الــى درج ــة أن حــزب الـلــه هو
مـ ــن س ـي ـح ـم ـي ـن ــا» .حـ ـت ــى إن األمـ ــن
الـ ـع ــام ل ـل ـت ـيــار أح ـم ــد الـ ـح ــري ــري ،في
س ـيــاق رده عـلــى ت ـس ــاؤالت قـيــاديــن
ف ــي ال ـت ـيــار عـمــا ي ـجــري م ــع الــرئـيــس
ال ـحــريــري ف ــي ال ــري ــاض ،اض ـطــر إلــى
تــوج ـيــه س ـه ــام ال ـن ـقــد الـ ــى م ــن يــريــد
«إجبارنا على مقايضة أن نبقى في
الـحـكــم ب ــأن نــدفــع نـحــو ح ــرب أهلية
جديدة في لبنان» .وعندما سئل عن
قصة تطويب بهاء الحريري زعيمًا،
كرر الحريري ما قاله وزير الداخلية
نـهــاد املـشـنــوق بــ«أنـنــا لــن نقبل بــأن
يفرض علينا زعيم فــرضــا .وبمعزل
عن االســم ،فــإن املسالة ليست وراثــة.
وعندما تولى سعد الـقـيــادة ،حصل
ذلــك فــي ظــل ظــروف خاصة ج ـدًا .أما
ال ـيــوم ،فــإن الـحــريــري انتخب زعيمًا
شعبيًا ،له محبة كبيرة بني الناس،
وله حضور في البلد كله ،ولديه قدرة
على إدارة األم ــور ،وال يمكن أن تتم
إقــال ـتــه وف ــرض غ ـيــره عـلـيـنــا ،وليس
بيننا من يقبل بذلك».

حريته .إ ّلا
نسفت مقابلة الرئيس سعد الحريري أمس ،محاوالت التعمية على إقامته الجبرية في السعودية واحتجاز ّ
مما يشير إلى توجه سعودي
أن مواقف الحريري أتت في سقف أدنى بكثير من ذلك الذي ظهر في بيان استقالتهّ ،
بالتزام التسوية بعد تعديل شروطها ،بعدما فشلت المرحلة االولى من االنقالب السعودي في تحقيق غايتها
ل ـ ــم ي ـن ـج ــح مـ ـ ـع ـ ـ ّـدو م ـق ــاب ـل ــة ال ــرئ ـي ــس
سـعــد ال ـحــريــري عـلــى شــاشــة تلفزيون
املستقبل ،أم ــس ،فــي تبديد انطباعات
الـلـبـنــانـيــن ال ـت ــي ت ـكـ ّـون ــت م ـنــذ تـقــديــم
اسـتـقــالـتــه ،عــن ك ــون رئـيــس حكومتهم
مسلوب اإلرادة فــي إقــامـتــه فــي اململكة
ً
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .ال ش ـ ـكـ ــا وال
ّ
مـضـمــونــا ،تـمــكــن ال ـحــريــري وم ــن يقف
ّ
خلف املقابلة فــي إزال ــة هــذا الــلـبــس ،أو
التخفيف مــن وطــأتــه ،بــل على العكس،
ّ
رســخ التعب والقلق ،اللذين ظهرا على
ّ
وجهه وصوته ،نظرية إقامته الجبرية
فــي مملكة القهر الـسـعــوديــة .وع ــدا عن
تــرت ـي ـبــات امل ـقــاب ـلــة امل ـفــاج ـئــة وال ـسـ ّ
ـريــة
ً
الـتــي أحيطت بها بــدايــة ،وع ــدم معرفة
ـاورة ال ــزم ـي ـل ــة ب ـ ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان،
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ِ
بموعد املقابلة الدقيق حتى وصولها
إلــى الـ ّـريــاض ،وعــدم معرفتها إن كانت
ً
ّ
املقابلة ستبث مباشرة على الهواء أو
سـيـتـ ّـم عــرضـهــا الحـقــا بـعــد تسجيلها،
ٌ
ّ
خلفية
ك ــان كــاف ـيــا أن يـظـ ًهــر رجـ ــل ف ــي
«الكادر» يرفع ورقــة للحريري ،فيشيح
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـنـظــره عــن الـشــاشــة،
ّ
حتى تزيد شكوك املتابعني بأن إحاطة
األمــن السعودي للحريري في خطواته
أكثر من حقيقة.
ويمكن القول من خالصة املقابلة إن من
ّ
خطط لهذه االستقالة ،منتظرًا مفاعيل
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت عـلــى
ّ
الساحة اللبنانية ،اضــطــر تحت وطــأة
الفشل إلى أن يخفض من سقف مواقفه،
وهو ما ظهر على لسان الحريري أمس.
ً
ّأوال ،ل ــم ي ـن ـجــح م ـه ـنــدســو االس ـت ـقــالــة
فــي إحـ ــداث ش ــرخ ســريــع عـلــى الـســاحــة
اللبنانية ،إن على املستوى السياسي
ب ــن ال ـق ــوى أو ّع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـش ــارع،
على عكس التوقعات بحدوث صدامات
ّ
وهبة مؤيدة للسعودية في بيئة ّ
تيار
املستقبل.
ّ
ث ــانـ ـي ــا ،ن ـج ــح م ـث ــل ــث ع ـ ــون ـ ـ ـ ال ــرئ ـي ــس
نـبـيــه ب ــري ـ ـ ق ـي ــادات املستقبل ال ـبــارزة
ّ
وعــائـلــة الـحــريــري فــي التماسك الكلي،
ّ
ونـ ـق ــل امل ـع ــرك ــة إلـ ــى امل ـح ــاف ــل ال ــدول ــي ــة
والدبلوماسية ،مــا سبب حــرجــا كبيرًا
للسعوديني.
ث ــال ـث ــا ،ل ــم ي ـن ـجـ ّـر األم ـ ــن الـ ـع ــام لـحــزب
الله السيد حسن نصرالله إلــى خطاب
ال ـت ـص ـع ـي ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،بـ ــل ظـ ـه ــر فــي
بكثير من الهدوء
إطاللتني متتاليتني
ٍ
ّ
والتروي واالحتضان لعائلة الحريري
وتيار املستقبل ،راميًا الكرة في ملعب
التصعيديني.
راب ـعــا ،ظـهــر مل ـعـ ّـدي اسـتـقــالــة الـحــريــري
ضعف الفريق املحسوب بالكامل عليهم
وعـجــزه عــن تحريك ال ـشــارع اللبناني،
إن كــان فــي الشمال ،حيث يلعب اللواء
املـتـقــاعــد أش ــرف ري ـفــي ،أو فــي الساحة
امل ـس ـي ـح ـيــة ح ـي ــث ن ـف ــوذ حـ ــزب ال ـق ــوات
اللبنانية ،الذي ظهر عاجزًا أمام ّ
تمسك
هـ ــذا ال ـ ـشـ ــارع ش ـب ــه ال ـك ــام ــل ب ـخ ـي ــارات
رئـيــس الـجـمـهــوريــة وإج ـمــاع الـقـيــادات
الرسمية خلف ّ
توجهات عون وقيادته
للمواجهة الدبلوماسية والشعبية.
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ك ـ ـ ـ ــان رئـ ـي ــس
ّ
متمسكًا بموقفه،
الـجـمـهــوريــة ال ي ــزال
ّ
السياسية،
ومعه ّبري ومعظم القيادات
فــي اعتبار مــا يصدر عــن الحريري من
م ـق ـ ّـر إق ــام ـت ــه ال ـج ـب ــري ــة« ،م ــوض ــع شـ ّـك
وال ـت ـب ــاس وال ي ـم ـكــن ال ــرك ــون إل ـي ــه أو
اع ـت ـب ــاره م ــواق ــف صـ ـ ــادرة ب ـم ــلء إرادة

رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة» .وظ ـهــر ه ــذا املــوقــف
املـشـتــرك بــن عــون وب ـ ّـري ،بــإعــان قناة
«أن بي أن» عدم نقلها مقابلة الحريري،
ً
بناء على ما ّ
عبر عنه رئيس الجمهورية.
وع ـك ـســت ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة الـلـبـنــانـيــة
مــوقـفــا متماسكًا انـسـجــامــا مــع موقف
عون وبري ،حيث امتنعت كل الشاشات
األرض ـي ــة ع ــن نـقــل امل ـقــاب ـلــة ،باستثناء
قناتي املستقبل و«أم تــي ف ــي» ،األولــى
ألن ـهــا م ـلــك ت ـيــار املـسـتـقـبــل و«ره ـي ـنــة»
مثل الحريري لدى السعودية ،والثانية
ألن ـ ـهـ ــا «مـ ــرت ـ ـه ـ ـنـ ــة» ،وتـ ـبـ ـغ ــي ت ـح ـق ـيــق
الــرضــى السعودي (ومــا ينجم عنه من
أموال) مقابل هذه املواقف ،خالفًا لشبه
اإلجماع اللبناني الرسمي والشعبي.

وب ـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاض ـي ــن
م ــوقـ ـف ــان ،األول ص ـ ــدر عـ ــن امل ـت ـحــدثــة
بــاســم الـبـيــت األب ـيــض هـيــذيــر نــويــرت،
التي ارتبكت أثناء إجابتها عن أسئلة
الصحافيني إن كان الحريري محتجزًا
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي صـ ـ ــدر عــن
الخارجية البريطانية ،وأمل أن «يعود
الحريري إلى بيروت من أجل االستقرار
السياسي وال ينبغي اسـتـخــدام لبنان
كأداة للصراعات بالوكالة» .أما نويرت،
ف ــي ّ
ردهـ ــا عـلــى سـ ــؤال ،فـقــد رف ـضــت أن
تشير إل ــى مـكــان وج ــوده أو إل ــى مكان
ل ـقــائــه ال ـقــائــم ب ــاألع ـم ــال األم ـي ــرك ــي في
الـسـعــوديــة ،كـمــا أنـهــا لــم تـجــب إن كــان
باستطاعة الحريري العودة إلى بيروت

التزمت الشاشات اللبنانية بموقف عون عدا عن «المستقبل» و«أم .تي .في( ».أ ف ب)

جولة لباسيل :الضغط مستمر
أكدت مصادر قريبة من وزارة الخارجية لـ«األخبار» أن «موقفنا ثابت بأنه ال
يمكن أن نبني على أي شيء يصدر عن الرئيس سعد الحريري قبل عودته إلى
بيروت» .ورأت أن كالم الحريري في مقابلته التلفزيونية أمس «يبدو في سياق
تراجع سعودي ما» ،ولكن «لسنا متأكدين ما إذا كان سيسمح له بالعودة كما
ّ
وعد» .وأكدت املصادر أنه بصرف النظر عن تأكيدات الحريري بقرب عودته،
فإن «الضغط الدبلوماسي سيستمر .واملواقف
الـتــي ص ــدرت فــي الـيــومــن املــاضـيــن تشير إلى
أننا نكسب ج ــوالت» .وسيبدأ وزيــر الخارجية
جبران باسيل غـدًا جولة تشمل روسيا وعــددًا
من الدول األوروبية« ،ونحن قادمون على أسبوع
من الضغط ،نبدأ بعده البحث في خيارات أخرى
في حال عدم عودة رئيس الحكومة» ،من دون أن
توضح ماهية هذه الخيارات .وعن تأخر املواقف
الــدول ـيــة املـطــالـبــة ب ـعــودة ال ـحــريــري ال ــى الـيــومــن
املاضيني ،عــزت املـصــادر ذلــك إلــى «أننا لم نبدأ
االت ـصــاالت الــدولـيــة إال ب ــدءًا مــن الجمعة بعدما
اعتمدنا سياسة التريث ،وألن عائلة الحريري طلبت ذلــك .ولــم يوفر باسيل
ّ
دول ــة كبيرة أو صغيرة إال تــواصــل معها ،مــا شــكــل ضغطًا على املسؤولني
السعوديني».
(األخبار)

أو ال .إال أن موقف البيت األبيضّ ،
كرر
م ــا ق ــال ــه وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
تـيـلــرســون قـبــل أيـ ــام ،خــافــا مل ــا يحكى
ع ــن اخـ ـت ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
ّ
الخارجية وإدارة دونالد ترامب ،مؤكدًا
أن «ال ـحــريــري شــريــك مــوثــوق ونــرفــض
تهديد سيادة لبنان».
الحريري
وكان الفتا أن مضمون املقابلة ومواقف
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـ ـهـ ــادئـ ــة ،ال ت ـ ـقـ ــارن بـتـلــك
ال ـتــي ص ــدرت ف ــي ب ـيــان اسـتـقــالـتــه ،من
حيث تحميل مسؤولية عــدم استقرار
امل ـن ـط ـقــة إلي ـ ــران وحـ ــزب ال ـل ــه ،وتـهــديــد
حــزب الـلــه وإي ــران بالويل والـثًـبــور ،بل
ظهر الحريري كمن لعب ورق ــة خطرة،
بهدف تحسني شروط التسوية ال أكثر،
ّ
من خــال فتحه بــاب الحل في أكثر من
ث ـغــرة خ ــال املـقــاب ـلــة ،وتــأك ـيــده تعليق
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـ ّـي ــة إلـ ــى ح ــن ع ــودة
ال ـط ــرف اآلخ ــر ع ــن ّخ ــروج ــه عـنـهــا ،بما
سماه العالقة مع النظام السوري .كذلك
األمر ،بالنسبة إلى استقالته ،إذ اعترف
بــأن االستقالة ناقصة دسـتـ ّ
ـوريــا ،وأنــه
مطالب بلقاء رئيس الجمهورية ميشال
ّ
رسميًا ،ووضع الرئيس
عون لتقديمها
في ظروفها.
وبــدأ الحريري مقابلته بالتأكيد على
أن مــا ّ
يهمه هــو «مصلحة لـبـنــان» وأن
استقالته ملصلحة لبنان «بـعــدمــا رأى
ما يحصل في املنطقة».
ّ
ّ
وركـ ــز ال ـحــريــري عـلــى مــا سـ ّـمــاه تــدخــل
ّ
حزب الله في اليمن ،مصورًا األمر على
أن ــه الـسـبــب الـ ــذي دف ــع ال ـس ـعــوديــة إلــى
التصعيد ودفعه إلــى تقديم استقالته.
ّ
وردًا عـ ـل ــى سـ ـ ــؤال حـ ـ ــول مـ ــا إذا ك ــان
ّ
محتجزًا أو في اإلقامة الجبرية ،تحدث
الحريري عن امللك السعودي وعن ّ
ولي
الـعـهــد محمد بــن سـلـمــان ب ـ ّ
ـود ،مشيرًا
إل ــى أن وض ـعــه األم ـن ــي م ـه ـ ّـدد ،وهـنــاك
«معطيات اكتشفتها هنا ،ومنها أننا
ذاهـبــون الــى مكان وعلينا إنقاذ البلد.
أن ــا ال يـهـمـنــي إذا مـ ـ ّـت ،ول ـك ــن يهمني
مهمتي األساسية الحفاظ على
البلد،
ّ
البلد» ،لكنه أشــار إلــى ســوريــا لناحية
ً
ّ
محيدًا حــزب الله ،قائال
تهديده األمــن،
«م ــا زل ــت م ـه ــددًا م ــن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري،
وهناك خروقات حولي في مجال األمن.
وع ـن ــدم ــا أعـ ـ ــود س ــأع ـم ــل ع ـل ــى دراس ـ ــة
ت ــأم ــن أم ـن ــي بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع الـجـيــش
وقوى األمن».
وقـ ـ ــال إنـ ــه ف ـخ ــور ب ــال ـع ــاق ــة م ــع ع ــون،
و«ع ـنــدمــا أعـ ــود ال ــى لـبـنــان ســأتـحــاور
مـعــه ف ــي ك ــل األم ـ ــور ،وعـلـيـنــا تصويب
األمـ ــور ســويــا م ــع فـخــامــة الــرئ ـيــس في
م ــا يـتـعـلــق ب ــال ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس» .وأع ـلــن
الحريري أكثر من مـ ّـرة أنه سيعود الى
ل ـب ـنــان قــري ـبــا ،خ ــال ي ــوم ــن أو ثــاثــة،
ّ
ّ
ل ـي ــؤك ــد ع ـل ــى اس ـت ـق ــال ـت ــه ،إل أن ـ ــه أكـ ــد
«الدخول بالحوار مع كل األطــراف على
أس ــاس ال ـن ــأي بــالـنـفــس ،وع ـلــى أس ــاس
الحوار اإليجابي والعالقات اإليجابية
مع كل العرب» ،مشيرًا إلى أن «املطلوب
حــوار حوله (ســاح حــزب الله) ،ويجب
أن يكون حول جوانب إقليمية ،ولكنني
أق ــول إن حــزب الـلــه ليس شــأنــا لبنانيًا
ف ـقــط ،وإن ـم ــا إق ـل ـي ـمــي ،لــذلــك أن ــا أش ــدد
على مسألة الـحــوار» .ورفــض الحريري
الكشف عــن بعض «األسـ ــرار» إلــى حني
ع ــودت ــه إل ــى ل ـب ـنــان وال ـت ـح ــدث ب ـهــا مع
عون.

