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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

ثامر السبهان :الوصي «الوقح»
هدد اللبنانيين في
ثامر السبهان هو ُم ِّ
أمنهم واقتصادهم ،والمساهم في
«سجن» رئيس الحكومة سعد الحريري،
والعامل على «تجنيد» سياسيين ووسائل
وولي
إعالم في خدمة مملكته ّ
عهده .منذ فترة ،والناس تترقب ماذا
سيغرد الوزير السعودي حتى تبني على
ُ
الشيء مقتضاه .إال ّأن أحدًا لم يكن يتصور
ّأن تهديده للبنانيين بين المقاومة والنار،
تؤرق حياتهم
سيتحول إلى حقيقة ّ
السياسية
ليا القزي
قـبــل انـتـخــاب الــرئـيــس مـيـشــال عــون،
ّ
حــط فــي لبنان رجــل سـعــودي برتبة
وزيـ ـ ـ ــر ،اسـ ـم ــه ث ــام ــر ال ـس ـب ـه ــان ،أت ــى
ُ
«يبارك» التسوية الرئاسيةّ .
تكررت،
ب ـعــد ذلـ ــك ،زي ــارات ــه ،وب ـ ــرزت ل ـقــاءاتــه
بسياسيني لبنانيني ،في محاولةٍ منه
لوضع رؤية سعودية جديدة للواقع
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ه ــدف ـه ــا ب ـش ـكــل أس ــاس ــي
«مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـنـ ـف ــوذ اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» فــي
املـنـطـقــة .ب ــات الـلـبـنــانـيــون ينتظرون
مــا يكتبه الــوزيــر الـسـعــودي لشؤون
ال ـخ ـل ـيــج ع ـلــى ّ«ت ــويـ ـت ــر» ،لـ ُـي ـحــاولــوا
ُ
تحديد ما تحضره اململكة الوهابية
لـلـبـنــان .مـعـظــم األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة
أخذت تغريدات السبهان على محمل
ّ
الجد ،على العكس من رئيس الحكومة
سـعــد الـحــريــري ،ومــديــر مكتبه نــادر
ا ُل ـح ــري ــري .اقـتـنـعــا ،اس ـت ـنــادًا إل ــى ما
ّ
نقل عنهما ،بــأن «القيادة السعودية

ّ
تتفهم موقفنا ،والسبهان ُي ّ
عبر عن
ُ
رأي ش ـخ ـصــي» .يـمـكــن م ــن هـنــا فهم
ال ـل ـقــاء الـسـلـبــي ب ــن نـ ــادر ال ـحــريــري
وال ـس ـب ـهــان ،ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي .رفــع
الحريري صوتهُ ،م ّ
عبرًا بصراحة عن
«رف ـض ــه لـسـيــاســة تــوي ـتــر ،واقـتـنــاعــه
ّ
بأن خيارات تيار املستقبل السياسية
ُ
هـ ــي مل ـص ـل ـح ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .لـ ــم ت ـح ـســن
قـ ـي ــادة ب ـي ــت ال ــوس ــط ق ـ ـ ــراءة حـقـيـقــة
املــوقــف ال ـس ـعــودي ،فـكــانــت النتيجة
«تغييب» رئيس الحكومة ،وإجباره
على االستقالة من منصبه .أما نادر
ال ـح ــري ــري ،فـتــريــد ال ـس ـعــوديــة حاليًا
ً
االن ـت ـقــام مـنــه عـبــر اع ـت ـبــاره م ـســؤوال
عن خيارات تيار املستقبل في السنة
األخيرة ،ومحاولة إبعاده عن رئيس
الحكومة في املرحلة املقبلة.
ً
وض ــع ال ـس ـب ـهــان ِرج ـ ــا ل ــه ف ــي «ب ــاد
األرز» لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ــام ،2013
كـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـلـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــق ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري
ّ
الـسـعــودي .وتسلم فــي  2015منصب
املـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــوات،
أخ ـب ــر أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـعــوديــن
ّ
ً
م ـســؤوال «مستقبليًا» أن الـهــدف من
تعيني الـسـبـهــان فــي منصب امللحق
الـعـسـكــري «ق ــد ي ـكــون لـعــب دور عني
آل س ـل ـم ــان ال ـ ـحـ ــارسـ ــة» .ف ـغ ــال ـب ــا مــا
ك ــان الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي ف ــي ب ـيــروت
«محسوبًا على جناح امللك عبدالله.
ّ
وألن املـ ـل ــك س ـل ـم ــان أراد أن يـبـقــى
ّ
مطلعًا على ما يحصل لبنانيًا ،اختار
ّ
ال ـس ـب ـهــان» ال ـ ــذي تـ ـ ــدرج ب ـســرعــة من
ضابط إلى ملحق عسكري ،إلى وزير،
ً
«وص ـ ـ ــوال إلـ ــى حـ ـ ّـد ت ـصــرفــه كــوصـ ّـي
على الشأن اللبناني» .في البدء ،كان
الـسـبـهــان قـلـيــل الـظـهــور فــي األمــاكــن
ّ
يتحدث السياسة باقتضاب.
العامة،
ّ
«ال يلغي ذلك أن شبكة عالقاته كانت
قوية ،وأنــه ُم ّ
لم في الوضع املحلي»،

اعتبر الحريري السبهان
موظفًا سعوديًا ،وحصر
عالقته به من موقعه
كرئيس للحكومة
ٍ

يقول أحد الوزراء السابقني.
ع ـلــى ط ــاول ــة ف ــي أحـ ــد م ـقــاهــي ش ــارع
فـ ـ ـ ـ ــردان ـ ـ ـ ـ ب ـ ـي ـ ــروت ،بـ ـ ـ ــدأت «مـ ـسـ ـي ــرة»
ال ـس ـب ـه ــان ف ــي لـ ـبـ ـن ــان .م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــن كـ ــانـ ــوا
يتحلقون حوله ،والجلسات غالبًا ما
تكون «ب ــإدارة» املـســؤول اإلعــامــي في
السفارة السعودية في بيروت غسان
اسكندرانيُ ،
«مرشد السبهان لبنانيًا»،
بـحـســب أح ــد امل ـق ـ ّ
ـري.
ـ
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ّ
يـصــف امل ـص ــدر نـفـســه الـسـبـهــان بــأنــه
«أم ـن ــي ف ــي ت ـف ـك ـيــره وح ــرك ـت ــه ،يتكلم
ً
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،وك ـ ـ ـ ـ ــان وق ـ ـح ـ ــا يـ ـخ ــاط ــب
املـ ـس ــؤول ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن بــأس ـمــائ ـهــم
األول ــى ،من دون ألـقــاب» .السبهان من
منطقة حائل السعودية (مواليد عام
ّ
ّ
يعتد بنفسه ُ
«مـ ّـدعـيــا أن جـ ّـده
،)1967
واح ــد مــن الــذيــن قــاتـلــوا مــع املـلــك عبد
ّ
لكن هذا ٌ
أمر
العزيز في توحيد اململكة،
غير مؤكد».
أس ـلــوب الـسـبـهــان ك ــان أح ــد أسـبــاب
«تـ ـح ـ ّـس ــس» س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـنــه؛
ففي أول لقاء بينهما« ،حــول مائدة
عشاء في منزل رئيس الحكومة ،كان
االجـتـمــاع عــاصـفــا ،بسبب التعابير
القاسية التي استعملها السبهان في

التعبير عن آرائه السياسية وطريقة
مخاطبة الجالسني على الطاولة .كان
يتكلم مع الرئيس بالقول :يا سعد».
وص ــل ان ــزع ــاج ب ـعــض املستقبليني
منه إلى ّ
حد القول« :السبهان جعلنا
ّ
نترحم على رستم غزالي» .ال يتالقى
هــذا التوصيف مع ما يقوله الوزير
السابق« :السبهان يتكلم بـ ّ
ـود ،رغم
ووضوحه في الكالم.
موقفه
الحاسم ّ
ّ ّ ّ
حتى إنه ُسلم امللف اللبناني العتبار
ّ
السعوديني أن سعد الحريري يرتاح
ّ
لـلـتـعــامــل م ـع ــه»! وي ــزي ــد بـ ــأن الــرجــل
السعودي «دقيق وعملي ،وال ُي ّ
ضيع
وقته».
في املرحلة األولــى لوجوده في لبنان،
ّ
بعدد من الشخصيات
احتك السبهان
ٍ
الشيعية الجنوبية املـعــارضــة لحزب
ّ
الـلــه وحــركــة أمــل .يـقــول أحــد هــؤالء إن
بالشخصيات
عالقة الوزير «الصارم»
ّ
الشيعية «كانت اجتماعية فقط ،لتعذر
قيامهم بمواجهة سياسية».
رحل السبهان من لبنان إلى العراق في
ً
 ،2015حامال «وسام التقدير العسكري
م ــن ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» .اخـتـيــر
ليكون سفيرًا للسعودية لدى العراق،
ب ـعــد  25س ـنــة م ــن ان ـق ـط ــاع ال ـعـ َـاقــات
الــدبـلــومــاسـيــة ب ــن ال ــدول ـت ــن ،وشـغــل
املنصب حتى آب  ،2016تــاريــخ طــرده
من العراق بطلب من وزارة الخارجية
العراقية فــي حكومة حـيــدر الـعـبــادي،
بـ ـسـ ـب ــب تـ ــدخ ـ ـلـ ــه فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـب ـل ــد
الداخلية «واتهامه بلعب دور أمني».
وقـبــل ط ــرده ،تظاهر عــراقـيــون رافعني
صــوره ،مطالبني بإبعاده عن بالدهم،
ّ
ب ـعــدمــا اس ـت ـفــزت ـهــم ت ـصــري ـحــاتــه ضد
الـحـشــد الـشـعـبــي ،وزي ــارات ــه مــواطـنــي
ب ــاده املــوقــوفــن فــي الـسـجــون بتهمة
القتال في صفوف «داعش».
ـدد مــن وزراء
ضابط أمــن الحماية لـعـ ٍ

الـ ـ ــدفـ ـ ــاع واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،ك ـ ــوزي ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع دي ــك
تـشـيـنــي« ،ك ــوف ــئ» ب ــاخ ـت ــراع منصب
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،

وليد البخاري :الوجه البشع لـ«الدبلوماسي المثقف»
عام ونيف على وليد البخاري قائمًا
ّ
مر ٌ
باألعمال في السفارة السعودية
في بيروت .أكثر من نصفها قضاها
يتحدث في الثقافة
المستشار الشاب ّ
ُ
والشعر واألدب والتنوع الطائفي
والسالم ،قبل أن يأتي ثامر السبهان
المزيف
ليظهر وجه الدبلوماسي ّ
انضم إلى جوقة صبيان الوزير
الذي ّ
ومتوعدًا ُبمعاقبة
مهددًا
ّ
السعودي ّ
اللبنانيين
ميسم رزق
ول ـي ــد ال ـ ُـبـ ـخ ــاري .ك ــل م ــا أج ـم ــع عليه
ص ـ ـفـ ــات
ع ـ ـ ــارف ـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ِ
وانـ ـطـ ـب ــاع ــات ،يـ ـك ــاد يـ ـك ــون ع ـص ــارة
ودوره .ف ــي وجـ ِـهــه
الس ـ ِـم ــه وك ـن ـيـ ِـتــه
ِ
الـكـثـيــر مــن معنى ولـيــد «أي الصبي
ُ
الـحــديــث الـ ــوالدة» .بالنسبة إلــى كثر
اجـتـمـعــوا هــو «ذو مــامــح طـفــولـيــة».
ول ـيــد أي ـضــا يـعـنــي «ال ـع ـبــد وال ـخ ــادم
ال ـش ــاب» ،وه ــو ُم ـ ــرادف ملــا ذك ــره عــدد
الشخصيات عنه بــأنــه «لـيــس إال
مــن
ّ
مأمورًا ينفذ كل ما يطلبه منه محمد
بن سلمان» ،فيما دبلوماسيته التي
ُيمارس قواعدها وأبجديتها بإتقان،

ت ـظ ـهــر كــأن ـهــا «ح ــرف ــة» م ـت ــوارث ــة من
ّ
عــائـلـتــه امل ـعــروفــة فــي املـمـلـكــة بـتــولــي
كثيرين من أفرادها مناصب عليا في
الدولة ،ال سيما في سفارات العالم.
ذاع ص ـي ـ ُـت ال ـب ـخ ــاري لـبـنــانـ ُيــا خــال
الفترة القصيرة املاضية .منذ أن ُع ّي
قــائ ـمــا ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة
فــي ب ـيــروت ،بعد إحــالــة السفير علي
عواض عسيري على التقاعد ،وترقيته
ُ
ف ــي م ــا بـعــد إل ــى رت ـب ــة وزيـ ــر مـفـ ّـوض
فـ ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
ٌ
همس بعض الصالونات
آنــذاك ،ساد
السياسية اللبنانية ،بني شخصيات
ّ
مشبهة دوره
خبرت الرجل عن قــرب،
ِ
ب ــدور «غـ ــازي كـنـعــان ورس ـت ــم غــزالــي
ف ـت ــرة والي ـت ـه ـمــا ف ــي ل ـب ـن ــان» ،لـجـهــة
«ل ـق ــاءات ــه الـسـيــاسـيــة ،واط ــاع ــه على
كــل التفاصيل وتــدويــن املــاحـظــات»،
ل ـك ــن «ب ـش ـخ ـص ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن تـلــك
الـتــي عـ ِـهــدهــا الـلـبـنــانـيــون فــي كنعان
وغــزالــي» ،إذ يتعامل «املستشار» مع
ضيوفه بكثير مــن «اللياقة واللطف
الــزائــد» ،حتى إنــه «غالبًا مــا يحرص
عـلــى استقبالهم عـلــى ب ــاب مـنــزلــه أو
باب السفارة ،مهما كان مركزهم».
ال تغيب ُابتسامة البخاري عن وجهه
وكأنها خلقت معه ،فهو «دبلوماسي
بــامل ـع ـنــى ال ـح ـق ـي ـقــيُ ،م ـخ ـلــص لـ ــدوره
ُ
وي ـج ـيــد ل ـع ـبــه» .لـكــن ابـتـســامـتــه هــذه
ّ
لم تبدل انطباع بعض الذين التقوه،
ووصـ ـف ــوا وج ـه ــه ب ــ«ال ـب ــوك ــر فــايــس»

المقربين إلى
من
ّ
قلب البخاري «الشيعة
البيض» المناهضين
لسياسة حزب اهلل

الـ ـف ــاق ــد ّ
ألي ت ـع ـب ـيــر ح ـق ـي ـق ــي ،إذ لــم
يـسـتـ ِـطــع هـ ــؤالء «قـ ـ ــراءة ش ــيء م ـنــه»،
خـصــوصــا أن ــه «قـ ــادر عـلــى اصـطـنــاع
ً
مثال في ّ
أشد لحظات انفعاله،
السرور
فال يتناسب ما يقوله مع ما يضمره».
حتى «تهذيبه الزائد يظهر في كثير
من األحـيــان كأنه مصطنع» ،إلــى ّ
حد
وصفته إحدى الشخصيات بأنه «كان
يـ ـع ـ ّـوض ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـتــابـعــن
للمملكة عن الهبات املالية بالضحك
ّ
الحار» .أغلب الذين جالسوه
والسالم
ً
«لــم يــأخــذوا منه حقًا وال بــاطــا .فهو
قليل ال ـكــام ،إيـجــابــي فــي طــرحــه ّ
ألي
م ــوض ــوع ،ح ـتــى ل ــو ك ــان م ـحـ ّـدثــه من
الخصوم».
ّ
م ـنــذ أن ح ــط رح ــال ــه ف ــي ل ـب ـنــان ،كــان
يـسـ ّـوق لنفسه أنــه «مــن جيل الشباب
ال ـت ــاب ــع ل ــأم ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان،

وخـ ــادمـ ــا ل ـس ـيــاســاتــه وت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات ــه»،
مـ ّ
ـروجــا أنــه «مــن الحلقة الضيقة لــه».
ّ
وقـ ـ ــد شـ ــكـ ــل غ ـ ـيـ ــاب س ـف ـي ــر سـ ـع ــودي
ف ــي ل ـب ـن ــان بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـخ ــاري
ف ــرص ــة اس ـت ـث ـمــرهــا ل ـت ـغــذيــة سـيــرتــه
الدبلوماسية في اململكة وفي لبنان،
ّ
ال س ـي ـم ــا قـ ـب ــل أن يـ ــطـ ــل ال ـس ـب ـه ــان،
فيخطف منه كل الوهج.
ّ
قــل ـمــا كـ ــان ي ـم ـ ّـر يـ ــوم ع ـلــى ال ـب ـخــاري
م ــن دون أن يـلـتـقــي ف ـيــه شـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة ،أو م ـج ـمــوعــات
معنية بالشأن السياسي واالقتصادي
واألمـ ـ ـن ـ ــي ُك ــان ــت تـ ـخ ــرج مـ ــن مـكـتـبــه
معجبة باملضيف ُ
«كمستمع ممتاز».
لكن ال ـبــارز أنــه كــان «قليل الـكــام في
السياسة باستثناء أحاديث الساعة،
ّ
فكان يستعيض عن قلة خبرته فيها
بتناول األم ــور الثقافية والتاريخية
واألدبية».
أول جـ ـ ـ ـ ــواب ي ـ ـت ـ ـبـ ــادر الـ ـ ـ ــى م ـس ـمــع
ال ـس ــائ ـل ــن ع ـن ّــه هـ ــو أن «الـ ـبـ ـخ ــاري
ش ـخ ـص ـيــة م ـثــق ـفــة ك ـث ـي ــرة االه ـت ـم ــام
بــال ـتــاريــخ واألدب وال ـش ـع ــر ،وكـثـيــر
اإلعجاب بشكيب أرسالن كونه أديبًا
وش ــاع ـرًا أك ـثــر م ــن كــونــه سـيــاسـيــا».
لكن غير املأخوذين بهذا الجانب فيه
كــانــوا ي ــرون أن شخصيته الثقافية
ُ
هذه لم تكن سوى «ستار يستخدمه
لجمع املـعـلــومــات مــن ب ــاب اهتمامه
بــال ـطــوائــف ،وه ــو ال ـحــافــظ لـلـتــاريــخ
الـطــائـفــي فــي لـبـنــان عــن ظـهــر قـلــب»،

حتى إنه «يعرف عن اللبنانيني أكثر
من كثير من اللبنانيني» .يقول أحد
الذين مالحوا الرجل في جلسة عشاء
أنه «كان يطلب من الحاضرين دائمًا
أن يــذكــروا أمــامــه صـفــات كــل طائفة،
وأدبيات كل منطقة من الجنوب إلى
الشمال .وفــي سبيل االط ــاع الــزائــد،
ّ
حـ ـ ــل ض ـي ـف ــا فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن م ـن ـط ـقــة،
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ف ــي ع ـك ــار ،ف ــي ص ــور،
وف ــي ال ـب ـقــاع» .بحسب ه ــؤالء ،يزعم
الـ ـبـ ـخ ــاري أن ـ ــه مـ ــن م ـح ـ ّـب ــي «ال ـس ـيــد
موسى الصدر» ،حتى إنه في غالبية
ج ـل ـســاتــه كـ ــان م ـ ـ ـ ّ
ـرددًا مل ـقــولــة اإلمـ ــام
ّ
املغيب «ال تتقاتلوا .تعالوا إلى كلمة
ّ
س ـ ــواء» ،وه ــو يـتـحــدث ع ــن «ال ـت ـنــوع
الطائفي املولع به»!
عـ ـل ــى عـ ـك ــس ش ـخ ـص ـي ـت ــه الـ ـه ــادئ ــة،
يـ ـح ـ ّـب الـ ـبـ ـخ ــاري املـ ـغ ــام ــرة .طـبـيـعــة
النشاطات التي يقوم بها في لبنان
ّ
تــؤكــد ذل ــك ،فهو مــن «ه ــواة الغطس،
ّ
والتسلق والـقـفــز مــن أمــاكــن عالية»،
وأيضًا من ّ
محبي الظهور ،إذ تنتشر
صوره على صفحته على فايسبوك،
وتغريدات أدبية على تويتر الخاص
ّ
«مغردون» .لكن ما
به تحت هاشتاغ
إن خ ــرج الـسـبـهــان ال ــى الـعـلــن ،حتى
ظهر الوجه اآلخر للبخاري ،فتحولت
وظيفته من داع إلى الحوار والتالقي،
إل ـ ــى ص ـب ــي م ــن ص ـب ـي ــان ال ـس ـب ـهــان،
وانقلبت صفحته مــن مساحة لنقل
أقــوال اإلمــام الشافعي وعمر الخيام

