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سياسة

أمني ،ويخاطب رئيس الحكومة باسمه األول (داالتي ونهرا)
السبهان ّ

«بأمر من امللك سلمان».
وإسناده إليه ً ٍ
ـاء ليتدخل الــوزيــر في
كــان املــركــز غـطـ
ً
شـ ـ ــؤون امل ـن ـط ـق ــة ،م ـ ـحـ ــاوال مــواج ـهــة
ّ
الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي« .دوره يـتـخــطــى

شؤون الخليج إلى مستوى املشاركة
فــي سـيــاســات املـمـلـكــة ،وأح ــد أعـضــاء
ف ــري ــق م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان ال ـض ـيــق»،
يقول الوزير اللبناني السابق لتبرير

و«أخ ــاق ـي ــات املـهـنــة الــدبـلــومــاسـيــة»
و«عشاق السالم» ،إلى منبر لترويج
ّ
التهديد والوعيد الذي يطلقه كل من
السبهان ووزير الخارجية السعودي
عادل الجبير.
مـ ــن هـ ــم أص ـ ـحـ ــاب ت ـل ـم ـيــذ جــام ـعــات
الــواليــات املـتـحــدة ومــوظــف السفارة

ال ـس ـعــوديــة ف ــي أملــان ـيــا ســاب ـقــا؟ ومــا
ه ــي األحـ ــاديـ ــث ال ـس ـيــاس ـيــة الـقـلـيـلــة
«غالبية
التي كان يأتي على ذكرها؟
ّ
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن والـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـس ــن ــة
ه ــم م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـبـ ـخ ــاري» ت ـقــول
شخصية بـيــروتـيــة ،مــن «سياسيني
وأب ـن ــاء عــائــات وع ـشــائــر» ،وك ــل من

أشد لحظات انفعاله (داالتي ونهرا)
البخاري قادر على اصطناع السرور في ّ

ّ
وض ـ ـ ــع الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ي ـ ـ ــده عـ ـل ــى املـ ـل ــف
اللبناني.
أسلوب وزير الوصاية السعودية على
لـبـنــان «تـحـ ّـســن بـعــض الـشــيء بـعــد أن
أصـبــح وزيـ ـرًا ،فـبــدأ يستخدم األلـقــاب
ُمع الناس ،رغم تعامله معهم بفوقية».
أعجب به «ثوار»  14آذار ،بعد أن حاول
مـعـهــم تـنـظـيــم ت ـحــرك جــديــد ملــواجـهــة
حــزب الـلــه ،فباتوا يصفونه بـ«إنسان
ّ
م ــش عـ ــادي أبـ ـ ـدًا» .ي ــواف ـق ــون ع ـلــى أن
شخصيته «أمنية أكثر منها سياسية.
ال يتكلم كثيرًا ،ومالحظاته ُم ّ
حددة».
ّ
ع ـ ــزز ،ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى ل ـب ـنــان ،شبكة
عالقته السياسية والصحافية« ،وبات
هناك شخصيات يتواصل ُمعها عبر
الواتساب» ،يقول املصدر «املستقبلي»
ذلك للداللة على عمق عالقة السبهان
بعدد من اللبنانيني .أما بالنسبة إلى
ٍ
آل الحريري« ،فـنــادر ال يتواصل معه،
أم ــا س ـعــد ال ـح ــري ــري ،فـحـصــر عــاقـتــه
ـس
مـ ـع ــه انـ ـط ــاق ــا مـ ــن م ــوقـ ـع ــه ك ــرئ ـي ـ ٍ
للحكومة ،كــون السبهان موظفًا لدى
اإلدارة السعودية».
لــم «يـبـخــل» لـبـنــان عـلــى الـسـبـهــان في
م ـس ــاع ــدت ــه ع ـل ــى ل ـع ــب دور «الـ ــوزيـ ــر
املـلــك» .في بـيــروتُ ،التي «خضع فيها
لعملية تـنـحـيــف» ،فـتـحــت لــه الـبـيــوت
الـسـيــاسـيــة «وت ـم ـتــع ب ـحــراســة أمـنـيــة،
وم ــوك ــب ك ـب ـي ــر» ،ك ـمــا ي ـج ــري تبجيل
ّ
ّ
املتصرفية.
قبل
كــل «قـنـصــل» منذ مــا ّ
ولكن مشكلة السبهان أنــه «لــم ينجح
في تقدير طبيعة السياسة اللبنانية».
اجتماعية ،وفنجان
طاف على عالقات ّ
ق ـهــوة ف ــي م ـق ـهــاه امل ـفــضــل ف ــي فـ ــردان،
ّ
«فـتــوهــم أنـهــا ستتطور إل ــى مستوى
وضع استراتيجية وخطط سياسية»،
ّ
خاصة أن أصدقاء السبهان وحلفاءه
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أثـ ـبـ ـت ــوا ف ـش ـل ـهــم فـ ــي أي
مواجهة ،على مدى  12عامًا.

ُ
«ل ـيــس ف ــي ح ــزب ال ـل ــه» .امل ـت ـقــن للغة
األملــان ـيــة بـطــاقــة ك ــان حــريـصــا على
«إق ــام ــة ش ـب ـكــة ع ــاق ــات واسـ ـع ــة من
مختلف الطوائف» ،ومن ّ
املقربني إلى
قلبه «الـشـيـعــة الـبـيــض» املناهضني
ّ
يتقدمهم
لـسـيــاســة ال ـحــزب وإيـ ـ ــران،
مصطفى فحص ،نجل السيد الراحل
هاني فحص.
خالل إقامته في لبنان «لم يظهر أنه
ّ
ّ
سنية على أخــرى».
يفضل شخصية
ّ
ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـ ـ ــرات سـ ـ ِـئـ ــل عـ ــمـ ــن هــو
األقرب الى قلب اململكة فأجاب «أشكر
الجميع ،من الوزير عبد الرحيم مراد
إلــى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير
الـ ـس ــاب ــق أشـ ـ ـ ــرف ري ـ ـ ـفـ ـ ــي» ،م ـض ـي ـفــا:
«م ـث ـل ـهــم م ـث ــل س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ولــو
ً
ّ
تقدم األخير عليهم قليال» .لكنه كان
«معجبًا جدًا» بريفي «اللي ما يخالف
اململكة بشي ،مهما طلبت منه»!
ُي ـعــرف عــن الـبـخــاري أيـضــا أن ــه يهتم
ب ـل ـقــاء ال ـش ـب ــاب ،وقـ ــد ط ـلــب أك ـث ــر ّمن
ّ
تضم شباب سنة
مـ ّـرة «إقامة لقاءات
يـهـتـمــون بــال ـشــأن ال ـس ـيــاســي» .وكـثــر
طلبه هذا تحديدًا «في الفترة التي كان
الرئيس الحريري فيها ّ
يعمق عالقته
ب ــال ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر وال ــرئ ـي ــس
م ـي ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون» ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ف ـ ّـس ــره
العارفون ،بعد إجبار اململكة الرئيس
الحريري على تقديم استقالته ،بأنه
«كــان مقدمة للبحث عن ورثــة للشيخ
سعد داخل الطائفة السنية»!
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اإلطاللة األولى للحريري بعد «االستقالة»

قلق كأن «العاصفة» تحته
على ٍ
كان يحمل قلمًا ويبدو أن ذلك ساعده على تج ّنب التوتر.
تكوين انطباع أولي ،عن الصورة «األولى» على الكاميرا للرئيس
قلق كأن
سعد الحريري ،ليس صعبًا :كان متجهمًا .وعلى ٍ
«العاصفة» تحته .في اللحظة األولى ،تنعكس مالمح الحريري
على وجه بوال يعقوبيان .كأن وجهها مرآة وجهه .التجهم
نفسه .عندما بدأ الحديث ،استعاد صورته تدريجيًا .صورته التي
أفقده إياها« ...بيان االستقالة»
أحمد محسن
ثالثة أشياء رئيسية يجب التأكيد عليها في سياق الحديث عن مقابلة أمس .أولها ،أن
املقابلة ،في األساس ،هي لتأكيد أن الحريري بخير .وهذا يعني أنه ليس بخير .املقابلة
«الـهــادئــة» ،في ظاهرها ،يستحال مشاهدتها خــارج سياقها الــذي بــدأ قبل أسبوع.
يمكن الحديث عن نبرة صوت الحريري ،لتأكيد وجوده القسري في السعودية ،لكن
حديثًا مثل هذا «استهالكي» أكثر من اللزوم .باطن املقابلة «صاخب» بالقياس إلى
اختالفه عن النبرة السعودية في اإلعــام .ونتحدث هنا عن االعــام حصرًا ،وليس
عن السياسة .في ً اإلعالم ال في السياسة ،أيضًا ،وفي مناسبات كثيرة ،كانت نبرة
الحريري مسبوغة بالحزن ،وإن كــان هــذه املــرة أكثر من الـعــادة .ويمكن العودة إلى
مقابالت الرجل السابقة .ليس ألداء الحريري أمس أي دور «قطعي» في تثبيت فرضية
احتجازه ،مع ضرورة االنتباه إلى أنه لم يبتسم .وهذه ليست من عاداته .اجراء املقابلة،
فــي األص ــل ،هــو التأكيد لفرضية وجــود «قـســري» ،التي لــم تكن لتنفى إال بتسليم
االستقالة إلى رئيس الجمهورية ،وبعرض الحلقة في بيروت ،من دون أن يمنع فريق
«انترفيوز» من السفر مع بوال يعقوبيان على منت الطائرة السعودية الخاصة إلى
الرياض .ودعنا هنا من «نكتة» األسباب «اللوجستية».
ً
ثانيًا ،املقابلة نقلت مباشرة على الهواء .وبوال يعقوبيان تحدثت عن الهزة األرضية
في العراق ،وعن الرجل الذي ظهر فجأة في «الكادر» ،للتأكيد على أنها مباشرة .يجب
االنتباه هنا إلــى حاجة املقابلة ،ومــن هم خلفها ،للتأكيد على أنها مباشرة .وهــذا،
لسبب مهني صرف ،إنما لتفادي «أخطاء» فاضحة ،في «اخــراج» الحوار ،لكي
ليس
ٍ
نحو فاشل إعالميًا .وهذا ال عالقة
على
االستقالة،
ـراج»
ـ
خ
«ا
يشبه
اخراجه
يكون
ال
ٍ
له باللهجة عندما يتحدث في السياسة ،وعن الرسائل التي يرسلها في هذا اإلطار.
هــذا ليس موضوعنا .ثالثًا ،األسئلة التي سألتها بــوال يعقوبيان هي األسئلة التي
يسألها اللبنانيون .وهــي التي تحتاج إلــى أجوبة .باملعنى «املهني» للكلمة ،يصعب
القول إن يعقوبيان «تلقت ورقة أسئلة» ،أو أن املقابلة «مرتبة» سلفًا ،تمامًا مثل ما
الجهة التي دفعته
يصعب التصديق أن الحريري «فرض» وجهة
ِ
نظره على «وجهة» ِ
إلى اإلستقالة .نحن أمام «اخراج» معقول ،بتكاليف أقل ،بالنظر إلى النتائج الفظيعة
التي نتجت عن «اخراج» استقالة الحريري ،واخراجه من البالد.
وبالنظر إلى يعقوبيان كمحاورة ،في ظرف «استثنائي» ،من االنصاف القول إن أداءها
كــان استثنائيًا أيضًا .ولــم يشعر أحــد من املشاهدين أنها «تحت الضغط» ،أو أنها
تؤدي وظيفة ،بل على العكس تمامًا .القراءة الحيادية للمقابلة توجب االعتراف بأنها
قاطعته في أكثر من مكان ،وفي أكثر من اتجاه .تعرضت إلربــاك «تقني» وهــذا قد
يحدث في مقابلة بطابع «حساس» .سألته عن اللقاء مع واليتي ،وعن حزب الله ،وعن
الرئيس ميشال عون .عن االنتخابات ،وعن استمراره في التسوية .طبعًا ،ليست هذه
كل األسئلة التي يسألها اللبنانيون .ال يوجد صحافي واحــد يمكنه أن يسأل كل
ً
حلقة واحــدة .وإن كان سؤالها «مع من تتحدث اليوم؟» خجوال ،إال أنه
األسئلة في
ٍ
وتياره في غياب ِه.
كان ضروريًا أيضًا ،ألن الناس تسأل عما يحدث داخل كتلة الرجل
ِ
ُ
شبه نفسه وال
األضواء كانت خافتة أكثر من اللزوم .ثياب الحريري أنيقة هذه املرة .ي ِ
يشبهه املكان .االستوديو ال يشبه ستوديوهات «املستقبل» ،أو « ،»LBCأو «.»MTV
ِ
الحرفية .وعلى
االستوديو سعودي ،وحركة الكاميرا تساير «ماينستريم» يخلو من ِ
التقنية ،فإن قلة االنسجام الواضحة بني يعقوبيان والفريق السعودي
سيرة الناحية ِ
الذي تولى االخــراج ،تطورت أكثر من مرة إلى ارتباك .التعب قضم مالمح الحريري،
ولكنه غالبًا ليس سبب تلعثمه .هذا أيضًا قد يكون سياسيًا .التعب على الكاميرا
وحــده ليس كافيًا لبناء سردية عن االختفاء .ما يسمح بذلك ،هو تجاهل الحريري
لسؤال عن عودة الحريري لكي يستقيل ،وإصراره على أن العودة «مرتقبة» ،كما لو
أنه ،بتجاهل ِه ،يعلن أن هذا الرأي هو رأيه« :العودة»« .التجاهل» هو «نقطة تحول» .ما
تبعه ،هو اصــرار الحريري على الـعــودة ،بمناسبة أو من دونها .الحديث عن إيــران،
وعن التدخل اإليراني ،كان سيقوله الحريري ،في أي مكان آخر .في أي مقابلة أخرى.
اصرار الحريري على العودة هو «اللحظة» التي نجح في التقاطها ،لكي يعلن موقفًا
واضحًا من وجوده خارج البالد .وهذا مدخل للعودة إلى «اخراج» ،أو «تخريج» املقابلة.
اللهجة هي لهجته هذه املرة ،وليس فيها «بتر أيدي» .الصورة ،وإن كان يطفو اإلرهاق
على وجه صاحبها ،هي صورته .لم يخرج من تهديد ،ولم يصرخ .اللهجة هي لهجته،
وسعد الحريري في املقابلة ،هو سعد الحريري الذي نعرفه .أما الرسائل التي خلف
ّ
«تغير» اللهجة بعد أسبوع «طويل» ،فذلك مبحث آخر.

