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سياسة

لديها مصلحة مباشرة في اشتعال
عسكري»ّ .
وأقر بأن السعودية راهنت
ســاب ـقــا م ــرت ــن ع ـلــى ت ــدخ ــل عـسـكــري
إس ــرائ ـي ـل ــي م ـب ــاش ــر ،وخـ ـ ــاب أم ـل ـهــا؛
االولـ ــى بـمـهــاجـمــة امل ـن ـشــآت الـنــوويــة
اإليرانية ،والثانية عبر تدخل الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ض ــد ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري.
وهـ َّـو مــا لــم يحصل .لكن هرئيل عاد
وح ــذر مــن أن «التحركات السعودية
الحثيثة تزيد من التوتر في الساحة
ً
امل ـح ـمــومــة أص ـ ــا ،وغــال ـبــا م ــا تــوجــد
فيها إسرائيل وحزب الله على مسافة
خطأين متبادلني من الحرب».
الى ذلك ،رأى معلق الشؤون العسكرية
في صحيفة «إسرائيل اليوم» ،يوآف
ليمور ،أن االحداث التي تتوالى على
الجبهة الشمالية ،من ضمنها إجبار
الــرئـيــس سعد الـحــريــري على تقديم
استقالته ،تندرج في إطــار «الصراع
عـلــى ال ـص ــورة املستقبلية للمنطقة
الشمالية» بعد زوال الخطر الوجودي
عن نظام الرئيس األســد .وشدد على
أن «املصلحة اإلسرائيلية تكمن في
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـص ــراع ــات فــي
سوريا ولبنان لكن من دون االنجرار
إل ـي ـهــا» ،قـبــل أن ي ـعــود وي ـصــف هــذه
املهمة بأنها باتت أكثر تعقيدًا.

العربية ،التي هي من شرائح املجتمع
اللبناني» .ولفت الى «التزامهم بالخط
الوطني والعروبي» ،مطالبني اململكة
«بــال ـس ـمــاح لـلــرئـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
بعودته الى لبنان وحينها يتخذ بملء
إرادته قراره املناسب ،متمنني تجنيب
ل ـب ـن ــان م ـخ ــاط ــر ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر» .وخ ـتــم
مناشدًا «مؤسسات الدولة والسفارات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
واملـجـتـمــع اللبناني بــأنــه لـيــس لدينا
م ــا يـسـمــى جـمـعـيــة ات ـح ــاد ال ـع ـشــائــر،
ومــن يتاجرون بهذا االســم ال يمثلون
إال أنـفـسـهــم وال نتحمل أع ـبــاء هــم من
االستغالل السم العشائر» .وفي حديث
إل ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ق ـ ــال ش ـي ــخ ع ـش ـيــرة
الـعـيــديــن غ ــازي األسـ ــود ،إن العشائر
تلقت دع ــوات مــن الـسـفــارة السعودية
للمبايعة« ،ولم نذهب ألننا لبنانيون.
ما يصيب أهلنا يصيبنا» .واعتبر أن
«اتـحــاد أبـنــاء العشائر ال يمثل سوى
األشخاص الذين ذهبوا وتزلفوا».

املولوي لم يدخل إلــى سوريا ،بل هو
موجود في طرابلس ويعيد التواصل
مــع خــايــاه الـنــائـمــة الـتــي تـتـمــدد إلــى
مخيمات الشمال.
على صعيد متصل ،لــم ينته الجدل
ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة حـ ــول ط ـلــب ال ـل ــواء
أشــرف ريفي زيــارة القوى اإلسالمية
(عصبة األنصار والحركة اإلسالمية
املـجــاهــدة والـشـبــاب املـسـلــم) فــي عني
الـ ـحـ ـل ــوة .ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ـب ــدئ ــي ،رب ــط
الطلب بــدفــع سـعــودي للتفتيش عن
أدوات مـحـلـيــة ل ـت ـمــريــر م ـشــروع ـهــا.
أوس ـ ــاط ال ـق ــوى اإلس ــام ـي ــة أكـ ــدت أن
ري ـفــي «ع ــرض ال ــزي ــارة قـبــل استقالة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري» .فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــن ،ن ـج ـحــت
عصبة األنصار في فرط الزيارة بعد
ت ـش ــاوره ــا م ــع مــرج ـع ـيــات لـبـنــانـيــة،
وف ـ ــرض ـ ــت ال ـ ــرف ـ ــض عـ ـل ــى إخ ــوانـ ـه ــا
اإلس ــامـ ـي ــن ل ـك ــي ال ي ـح ـس ـبــوا عـلــى
فريق لبناني دون آخر.
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يوم «اعتدينا» على ّالرياض
عامر محسن
«كم يشعر لبنان واللبنانيون بالوحدة واليتم في هذا الوقت كون
اململكة السعودية غاضبة عليهم وعلى ابنها وابن لبنان البار سعد
رفيق الحريري»
وليد جنبالط
ّ
أميركيون» ـ ـ ّتم تحويلها هذه السنة الى مسلسل
في رواية نيل غايمان «آلهة
ٌّ
ّ
سجني مسن اسمه ٌ «لوكي»،
وجاره،
جن
الس
في
الرواية
تلفزيوني ـ ـ يكون بطل
ّ
ّ
السجن وعقليته ّ
يعلمه دروسًا عن ّ
(السجن هنا ،بالطبع ،هو تورية للحياة،
ّ
ّ
ّ
ّ
االله النوردي «لوكي» ،اله الحيلة
ويتبي الحقًا أن السجني املسن لم يكن ّ سوى ّ
يلقنها «لوكي» للسجني الشابّ
والخدع والفوضى) .من األمور األساسية التي
ّ
أن يفكر حصرًا بحكمه هو ،وعدد السنوات التي عليه أن يقاسيها ويجتازها،
ّ
وأن ال يفكر بالحكم الذي يمضيه غيره أو يسأل أو يقارن .النصيحة الثانية
ّ ّ
سيتبي أنه
سجني عن نفسه ،فالجميع هنا
كانت أن ال يستمع الى رواية ّأي
ٍ
مظلوم ّ
ّ
ٌ
ّ
ٌ
وقصته تدمي القلب .هو إما بــريء افترت عليه الشرطة وورطته ،أو
ّ
ظلمه املدعي العام وأضاف تهمًا لم يرتكبها ،أو أن القدر قد أرسل اليه قاضيًا
لجريمة يراها
سنوات
بعقوبة جسيمة ،أو هو يقضي
غليظ القلب حكم عليه
ٍ
ٍ
ٍ
تافهة ،فيما املجرمون الكبار أحرار في الخارج يمرحون وينعمون...
يمكن تطبيق ّ امل ـبــدأ ذات ــه عـلــى ٌنـظــرة الـحـكــومــات وال ـهــويــات ال ــى ذات ـه ــا ،فال
ّ
ّ
ّ
«دفاعية» ،وكل غــزو له من ّ
حـ ٌ
ويجمله؛
يبرره
تشن ال وتسندها مقولة
ـرب
ٍ
ّ
ولكن في تعامل بعض الحكومات والنخب الخليجية مع بالدنا ما يتحدى
ّ
ّ
والتدخالت ّ
املدمرة ،والتهديدات
العدائية في املشرق،
ّأي منطق .السياسات
ً
ّ
ّ
ّ
و«إعــان الحرب» (وبطانة النظام في السعودية ،مثال ،ال تعرف االتــزان في
هذه
الخصومة ،بل تقفز مباشرة الى تهديدنا بالتدمير واإلبـ
ـادة واإلفـنــاء)ٌ ّ ،
ّ
ّ
ضحية
يعتبر ّأن الخليج
«مظلومية»،
العدوانية يوازيها ،في اآلن ذاته ،خطاب
ّ
ّ
ّ
ّ
داخلي نأخذه،
ـرار
تحت التهديد ،وأننا نعتدي عليهم ّونظلمهم؛ وكــأن كل قـ ٍ
ّ
ٌ
عالقة وتحالف لنا ،هي عــدوان صارخ
فعل نمارسه على أرضنا ،وكل
وكل
ًٍ
ٍ
ّ
يصدق فعال ما يقول (فيما ّالدخان يتصاعد
عليهم ـ ـ بل ويبدو ّأن بعضهم
من مدننا ،واليمن تحت القصف والحصار ،ومثقفوهم ينادون علنًا بتمويل
املزيد من امليليشيات على أرضناّ ،
وبث املزيد من الخراب في سوريا ولبنان).

االمبريالية العرجاء

ّ
الدولية ،فقد اعتاد الصغار في
منطق القوي هذا ليس غريبًا على العالقات
ّ
ّ
ّ
اشتباك» من هذا النوع :لو جربتم
االمبراطوريات «قواعد
العالم أن تضع لهم
ٍ
االستقالل فهذا اعتداء علينا ،لو اعتمدتم نظامًا اشتراكيًا فأنتم تهديد ،لو
ّ
خطر ،ان منعتم استيراد األفيون فأنتم تنتهكون قواعد
حاولتم التوحد فأنتم ّ
ّ
مهام املثقف الغرباوي في بالد الجنوب أن يلتقط ـ ـ بحساسية
التجارة ...ومن
ّ
كل عصر ،ويمنطقها ّ
ويبررها ،ويطالب شعبه االلتزام بها.
في
ـ ـ هذه القواعد
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
املشكلة هنا هي أن السعودية ليست أميركا ،وال هي االمبراطورية البريطانية،
ّ
بالقوة وتجعلنا نخضع ملنطقها ّ
وتروضنا على
لكي تفرض «عقالنيتها»
ٌ
قبوله .مــن هـنــا ،تــوجــد ه ـ ّـوة معتبرة بــن نـظــرة النظام الـسـعــودي الــى نفسه،
ً
فعال ّ
يهددون «حزب الله» ّ
بالقوة
هل هم
وخطابه الهجومي ،وبني واقع األمورّ .
ً
مثال؟ في هــذه املرحلة تحديدًا وبعد كــل ما جــرى؟ أو ّأن السعودية قد بنت
(على طريقة الصني) بنى ّ
تحتية وسكك حديد وشراكات اقتصادية مع بالدنا،
ويفترض بنا أن نخاف من قطعها؟
املادية ّ
هنا املسألة تحديدًا .فاململكة ،على الرغم من قدراتها ّ
وادعاءات الزعامة
وخطابها «االمبريالي» ،لم تـ ّ
ـدر من الشراكة والتعاون ،وتراكم «قوة
ِ
ـن أي قـّ ٍ
ٌّ
ّ
ناعمة» في البالد املجاورة تعطيها النفوذ الذي تتوهم أنه مستحق لها .انفاق
يشتر سوى أفراد ،اعالميني وسياسيني ورجال أعمال ومصارف
اململكة لم
ِ
ّ
وعقارات ،هم وحدهم «شركاء» الرياض ومن يدين لها بشيء .حتى التمنني
بالعمالة اللبنانية في الخليج أصبح سالحًا صدئًا ،بعد أن استنفدت الرياض،
ً
املاضية:
أصال ،مختلف األسلحة (الشرعي منها وغير الشرعي) في السنوات
ُ
ّ
ّ
ّ
ٌ
يوم من األيــام ،بدعم حزب الله قد طرد
كل ً ٍ
مغترب له قريب أو جار فكر ،في َّ ٍ
أصال من السعودية واالمارات ،ولم يتبق أمام هذه العواصم سوى طرد من هو
ٌ
قريب لها ،وخلق الشقاق بني موظفيها ،واحتجاز رجالها وممثليها .التجارة
بيننا وبينهم هي لصالحهم ،واالمالك السعودية في لبنان هي أكثر بكثير من
أمالك اللبنانيني في السعودية ،فما معنى التلويح بالعقوبات؟ (ال ريب في ّأن
مئات املواطنني في لبنان قد اختاروا ،مسبقًا ،أمالكًا وشققًا ألثرياء وأمراء
سعوديني في البلد ،لينتقلوا اليها فورًا ٌ حني يبدأ «العقاب» السعودي).
ّأما عن الحرب مع اسرائيل ،فهي قادمة ال ريب ،ولكن ليس بتوقيت آل سعود
وخـيــارهــم .الـكـيــان الصهيوني ،فــي الـنـهــايــةٌ ،فيه تنافس سياسي وأح ــزاب
واسـتـطــاعــات رأي؛ وفـكــرة أن تـشـ ّـن حـكــومــة حــربــا فجائية ال أحــد يعرف
منشآت
منتهاها ،تكون نتيجتها إمطار مــدن الكيان بالصواريخ ،وتدمير
ٍ
حيوية وتخريب االقتصاد واحراق ّ
منصات الغاز وموت الجنود على الجبهة
سبب طارىء يبررها للجمهور ـ ـ ما هي
مناسب أو
سياق
ّباملئات ـ ـ من دون
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
السعودية ،بالقوة
ضرب من االنتحار السياسي .بتعابير اخرى ،الهيمنة
ال
ّ
أو بالرشوة ،غير ممكنة ومقوماتها غير مــوجــودة .ولكن ،إن كــان السؤال:
هل اململكة قادرة على األذية والتخريب؟ فالجواب هو بااليجاب ،وقد شهدنا
ٌ
الدليل ساطعًا في الـعــراق وســوريــا واليمن .الــريــاض ق ــادرة على ظلم بعض
اللبنانيني ،الذين شــاء ســوء طالعهم والحاجة في بلدهم أن يجدوا أنفسهم

ّ
ـرب على
مغتربني لــدى
حكومة ال تـعــرف امل ــروءة ،وهــي ق ـ ّـادرة على شــن ح ـ ٍ
ّ
ميليشيات
الليرة اللبنانيةّ وشل عمل الحكومة ،بل وقد تتمكن من تحريك
ٍ
ّ
ّ
طرابلس
وسلفيني مسلحني ،واضــرام النار َفي مخيمات ّالفقراء وصيدا أو ّ ّ
ولكن ،باملعنى السياسي األشمل ،بم ستنفعهم كل هذه األمور؟ أولم يتعلموا
من التجربة والسوابق؟

من يعتذر لمن

في مقال سابق ،ذكرت موضوع العداوة بني الخليج وايران ،وكيف ّ
تتم ترجمته
ٍ
على أرضنا ،ولم يكن الكالم تعليقًا على ايران ذاتها وسياساتها وماضيها،
فـهــذا مــوضـ ٌ
ـوع آخ ــر .الـ ّـرســالــة كــانــت الــى النخب الحاكمة فــي الخليج ب ـ ّ
ـأن ال
ّ
ّ
«تبخسوا» الشعوب شرف نضالها ،وأن من يعارض املعسكر االميركي من
شيء فئات شعبية
لبنان الى اليمن ـ ـ ويثير حنقهم وغضبهم ـ ـ هي قبل ّأي
ٍ
تنتمي الى هذه البالد ،وهي قد بنت نفسها عبر مسيرة نضال وتضحية ،وأنّ
ٍ
ّ
بفوقية في الوسط السياسي والثقافي العربي لن يصمد يومًا أمام
من ينقدها
ّ
ُعشر ما ّ
تحمله هؤالء املقاومون ،وهنا الفارق .حجة ايران هنا تشبه الحجة
االسرائيلية القديمة ،عن ّأن عبد الناصر هو سبب عــداء العرب السرائيل،
ّ
ّ
الفلسطينيون أرضـهــم .هم
أو أنــك إن أزحــت «فتح» من الـ ّـصــورة فسينسى
ّ
يعتقدون أنه ،لو لم تكن ايران وثورتها ،لكان أهالي املنطقة الذين اضطهدتهم
وفجرت مدنهم وصـ ّـدرت اليهم الشرورّ ،
الرياض واسرائيلّ ،
يحبون ّ
محمد
ّ
ويحاربك،
بن سلمان اليوم ورعايا مطيعني له .حتى حني يحاصرك العالم
ّ
كما جرى في اليمن ولبنان وغيرها ،وال يساعدك في الدفاع عن نفسك ال
ّ
فإن ذلك ّ
املهمشني والـ ّـدول املنبوذة في العالمّ ،
ّ
يعد ـ ـ في عرف حكام الخليج
ّ
ّ
ّ
ـ ـ «غشًا» وتعد ّيًا على قواعد اللعبة (اذ يجب أن تقاتل دومًا ويداك مقيدتني
خلف ظهرك ،وال غضب األمير).
ً
باملعنى ذاته ،بدال من أن تلتهي أنظمة الخليج بحديث العداء مع ايران ،وخطرها
ّ ً
ّ
عليهم ،وتهديدها األخطبوطي ،ومظلوميتهم املحزنة ،عليهم أن يتنبهوا أوال
ّ
الشعوب التي ّ
تعرضت لظلمهم في العقود األخيرة،
الى مشكلتهم معنا نحن،
والتي تدفع الى اليوم أرواح أبنائها ثمن سياسات آل سعود وشركائهم .من
فلسطني الى العراق ،ومن مصر الى تونس والجزائر ،ال يبدو ّأن أنظمة الخليج
بأن ال ّ
تفهم مقدار ّالنقمة التي تراكمت ّ
ضدهم ،وقناعة الكثير من ّالناس ّ
تقدم
ّ
وال تحرير وال سالم ممكن ،ومثل هؤالء يتحكمون بالثروة ويشعلون البالد
ّ
على هواهم .هذه الحكومات تقدر على التحكم باإلعالم ،ومنع الخطاب النقدي
ّ
ضدها ،وإظهار الواقع كما تريد ،ولكن من يعيش «على األرض» ويعاني ـ ـ
ّ
بالتجربة املباشرة ـ ـ من أفعال ّآل سعود يعرف جيدًا قاتله وال يحتاج الى
ّ
ً
ف في بيروت أو القاهرة يعلمه من هو عـ ّ
ـدوه .لو أراد آل سعود ،فعال،
مثق ٍ
أن ينعموا بالسالم وصداقة الشعوب ،فهم من يجب أن يبدأ باالعتذار ،وأن
لليمنيني والعراقيني والسوريني ،وأن ّ
ّ
يتعهدوا ـ ـ صدقًا ـ ـ
يدفعوا التعويضات
ّ
بأن يكفوا يد الدمار عن اقليمنا وأن ال يعاملوا شعوبنا مثلما يعاملون ـ ـ اليوم
ـ ـ سعد الحريري.

السر في اليمن
ّ

ّ
ّ
حتى تتضح األمور في السعودية وفي املنطقة ،أكثر كالم اإلعالم والسياسيني
لن يكون صادقًا .على سبيل املثال :في لبنان ،فريق الحريري الــذي ينادي
ّ
بعودته الى البلد والحكمّ ،وال يصادقون على استقالته ويوحون بأنه محتجز
ّ
الوطنية واستقرار البلد.
في الرياض ،ال يفعلون كل ذلك حرصًا على الكرامة
هؤالء ،من مستشارين سياسيني كعقاب صقر وصوال الى مسؤولي اإلعالم
في «املستقبل» ،لديهم مصلحة مباشرة وحرجة في عــودة سعد الحريري
وسالمته ،فهم ليسوا «فريق السعودية» بل «فريق سعد» ،ولو ّتم ّاستبداله
اخراجه من السياسة ،فهم سيعودون الى منازلهم ويخسرون كل شيء.
أو ّ
تلقوا تطمينات غدًا ّ
بأن مناصبهم محفوظة ستجدهم في اليوم التالي
ولو
يضربون بسيف ابن سلمان ويقرعون طبول الحرب.
ّ
وسط هذه الفوضى وانعدام اليقني ،جبهة اليمن تمثل وحدها الحقيقة العارية
لنظام العالم وشــروره ،حيث ال شرح يلزم وال خطابّ ،
والصمت الذي يحيط
ّ
توجد في العالم اليوم قضية أحــرج من
باملجزرة أقــوى وقعًا من ٌالكالم .ال ّ
ّ
قضية اليمن ،ال يوجد ظلم أفدح من الظلم الواقع على اليمنيني؛ فيما تواطؤ
ـرق وال ـغ ـّـرب ،وصـمــت الـصـحــافــة «الــديـمـقــراطـيــة» ،وتـظــاهــر النخب
دول ال ـشـ ّ
ّ
ـيء عن مفهوم العدالة في العالم ،وعن النظام العاملي
بالعمى ،يعلمك كل شـ ٍ
الذي يريد لنا أن نمتثل اليه (بل وتجد ،وسط املجاعة والقصف والحصار،
ّ
«مثقفًا» ّ
عربيًا لديه الوقاحة لكي يتباكى على «البراعم الديمقراطية» التي رآها
ّ
تتفتح عام  ،2011ويكون تعليقه األساسي هو ّ
التأسف على ّأن الليبراليني
ّ
والتروتسكيني لم يحكموا اليمن) .تذكرون جميعًا الصاروخ البالستي الذي
أطلقه اليمنيون ّ
ضد الرياض قبل أسبوع ،وقامت من أجله الدنيا ولم تقعد،
عليها.
حرب من ُثالث دول (لبنان واليمن وايــران)
واعتبرته الرياض إعالن
ٍ
ّ
ٌ
ـريء سـعـ ٍّ
ـودي قــد قتل بسبب هــذا الـ ّـصــاروخ ،ونتيجة كل
حـســن ،كــم مــن ب ـ ٍ
ّ
املستمرة على اململكة؟ صفر .باملقابل ،هل تعلمون سبب إطالق
«اعتداءاتنا»
هذا ّ
الصاروخ؟ (وهو باملناسبة ،ال عالقة له بخطاب سعد الحريري واستقالته
اليمنيني استهدفوا الرياض ردًاّ
ّ
وبارانويا الرياض من ايران) ما حصل هو أن
ّ
وحشية ،في اليوم نفسه ،ضربت صعدة وقتلت عائالت وعشرات
غارات
على
ٍ
ُ
ّ
األبرياء ،من بينهم العديد من األطفال .كم كتب عن «صــاروخ الرياض» في
ّ
اليمنيني الذين
اإلعــام وميادين السياسة ،ومــن عــرف ـ ـ باملقابل ـ ـ بصغار
قتلهم الطيران السعودي؟ هذا ،تحديدًا ،هو ّلب املسألة ّ
برمتها.

