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سياسة

بين الـ«ريتز» وبيروت :التاجر والمقاتل
عامر محسن
يستطيعون عدم املباالة بمستقبله.
وحققت بــاريــس نجاحًا ال ريــب فيه
مــع مــراعــاة مصالح جميع األط ــراف
وأولها مصالح لبنان.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،ال نـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
م ــراج ـع ــة ال ـس ـي ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ــن دون الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرق إلـ ــى
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة .ت ـع ــدي ــل
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة أخـ ــذ مـنـحــى
سلبيًا تـجــاهـهــا .فـمــع تــأكـيــده على
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــأي ـي ــده ل ـح ــل ال ــدول ـت ــن،
دع ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ب ـن ـيــامــن
نتنياهو الــى باريس إلحياء ذكرى
إحدى أكبر عمليات اعتقال اليهود
ال ـفــرن ـس ـيــن وت ـس ـل ـي ـم ـهــم ل ـل ـنــازيــن
خ ــال ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة (la
 )rafle du vel d›Hivوأوضـ ـ ــح فــي
خطابه أن «معاداة الصهيونية هي
الشكل املستجد مل ـعــاداة السامية».
ق ـيــل ك ــام م ـشــابــه م ــن ق ـبــل مــانــويــل
فــالــس عـنــدمــا ك ــان رئـيـســا ل ـل ــوزراء،
ول ـكــن لــم يـسـبــق أن ص ــدر مـثـلــه عن
رئيس للجمهورية.
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وتـ ـع ــوي ــم ح ـك ــوم ــة الـ ـح ــري ــري عـلــى
مياهه.
ما يضيفه بري في املشكلة الراهنة
ان فــي االم ـكــان ال ـعــودة الــى سياسة
ن ــأي بــالـنـفــس تـطـ ّـبــق عـلــى الجميع
بال استثناء ،بدءًا من وقف الحمالت
االعــام ـيــة ال ـتــي ي ـقــودهــا ح ــزب الله
وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ك ـ ــل ف ـ ــي اتـ ـج ــاه
خصمه.
يسأل رئيس املجلسَ :من ال يقاتل في
ســوريــا الـيــوم؟ أال تقاتل السعودية
هناك؟

ّ
في ّأي ٍام كهذه ،ال ّبد أن بعض املحتجزين في «ريتز كارلتون» يفكرون في
ّ
ّ
سلوكيات أهل املدن ّ
تاريخيًا.
وتجارها في بالدنا
الحكمة التي تختزنها
ّ
مــن يـنـظــر الـيـهــم مــن ال ـخ ــارج ،وم ــن ثـقــافــة ريـفــيــة تـعـلــي مــن ش ــأن الـكــرم
ّ
املادية :الكثير من
واستعراض الثروة ،قد يعتبرهم بخالء أو مغرقني في
العائالت في املدن التجارية في بالدنا ّ
تربي أوالدها على عدم إظهار الثروة
ّ
ّ
أو التباهي بها ،وااليحاء دومًا بأنك على حد الكفاف ،وال يجب أن يعرف
أحد مقدار ثروتك الحقيقي باستثناء مدير املصرف ،وال تأخذ مخاطر
ّ ً
في التجارة واالستثمار ،مفضال الربح املضمون الثابت على الخوض في
الجديد؛ وأن يكون استهالكك وانفاقك الظاهر ال يعكسان قدرتك املالية،
ّ
بل يجب أن تعتاد على الشكوى باستمرار ّ
ٌ
خارج ّ
للتو
واإلدعاء الدائم بأنك
ّ
ّ
تأت من فراغ ،بل هي عملية «تأقلم» ،طورتها
من خسارة .هذه العادات لم ِ
ّ
اجتماعية عاشت قرونًا وهي تحاول أن تحمي ثروتها (من دون أن
فئة
ّ
تمتلك وسائل الحماية أو السالح أو الثقافة الحربية الالزمة حتى تدافع
ألجيال وهو يخاف على نفسه وماله
عن نفسها) .هذه ثقافة تاجر تناسل
مــن الـغــزاة وال ـحــرب ،ومــن الـ ٍلـصــوص ،ومــن ٍ الـبــدو ،ومــن ّ
السلطان وجابي
الضرائب ،ومــن الفقراء ،ومــن الجميع؛ فخرج هــذا النموذج ،وهــو األصلح
لعاملهمّ .أما من يصاب ًبالثراء وهو من خارج هذه الفئة ،فيستعرض ماله
ً
على الفور ،ويبني زعامة ووجاهة وحاشية ،ويقيم منزال يلفت األنظار،
ّ
فإن ثروته غالبًا ال ّ
تعمر حتى الجيل الثاني.
ّ
ّ
الهدف هنا هو أن نقول أن الكثير من نزالء «ريتز كارلتون» يتمن ّون اليوم
ّ
لو أنهم عاشوا وفــق هــذه القواعد ،وراكـمــوا ثرواتهم بصمت ،وقللوا من
أخذ ّ
الصور وهم محاطني بسبائك الذهب ،ولم يدخلوا القنوات الغربية الى
ّ
الخاصة .وبالفعل،
قصورهم لتصوير تحقيقات عن يخوتهم وطائراتهم
ّ
فـ ّ
ـإن ً التسريبات التي تخرج مــن املـكــان تقول ّإن املعتقلني األكـثــر تحديًا
ّ
وثقة هم اولئك الذين أخذوا احتياطاتهم منذ سنوات ،ووزعــوا أرصدتهم
على شركات وهمية وحسابات سرية في جزر الكايمان وقبرص؛ وهم
ّ
ّ
يتصرفون بما معناه ّأن ابن سلمان ،طاملا أنه ّ سلبهم سلطتهم ،وسلبهم
حاالت كهذه ،قد ال
كرامتهم ،فهو لن يسلبهم مالهم ـ ـ آخر ما تبقى .في
ٍ
تنفع أساليب التحقيق «البسيطة» ،وهو ما قد ّ
يفسر األخبار في «دايلي
مــايــل» البريطانية عــن تـعــذيــب املعتقلني وضــربـهــم ،وتعليق األم ــراء من
أرجلهم رأســا على عقب لحملهم على عقد «تـســويــة»؛ أو فــي «نيويورك
ً
مستشفى مجاور) أن أكثر من
طبيب يعمل في
تايمز» التي تزعم (وفق
ٍ
ً
« 17نزيال» قد احتاجوا الى الرعاية الطبية بسبب الضرب والتعذيب.
ّ
هذه األفعال ،في الحقيقة ،سوف تضعف من قضية الحكومة السعودية
ـاك وأرصـ ـ ــد ٍة ف ــي ال ـخــارج
ف ــي املـسـتـقـبــل إن ح ــاول ــت ال ـت ـحـ ّـصــل ع ـلــى أمـ ـ ٍ
يملكها ه ــؤالء ،فـقــواعــد حـقــوق االن ـســان ونــزاهــة الـقـضــاء أســاسـيــة حني
ّ
(وقضية
ـام أجنبي
ـام ص ــدرت فــي نـ ّظـ ٍ
تنظر محاكم بـلـ ٍـد فــي تنفيذ أحـكـ ٍ
ّ
كل «معتقلي الريتز» ،من هذه الزاوية ،أصبحت «ملطخة») .على الهامش:
ٌ
طريف في تقرير «نيويورك تايمز» عن املعتقلني مساحة التبرير الذي
ّ
للرياض
ل
ممث
تعطيه الصحيفة األميركية للحكومة السعودية؛ إذ يقوم
ّ
بتقديم وجـهــة نظر حكومته على طــول املـقــال ،وتـقـ ّـدم الصحيفة ـ ـ بكل
ّ
جدية ـ ـ نظريته عن ّأن االعتقال الفجائي خارج القانون هكذا ،والتفاوض
قدر من األموال ،قد يكون أصلح وأكثر
«غير الرسمي» الستخالص أكبر ٍ
«عملية» من توجيه اتهامات رسمية والسير في املحاكم (أي أن الصحيفة
األمـيــركـيــة تـقـ ّـدم لـقــرائـهــا ،بــا نـقــديــة ،مــرافـعــة عــن فـكــرة االعـتـقــال خــارج
الـقــانــون ،وتحصيل األم ــوال على طريقة آل كــابــون ،بــالـضــرب والتهديد.
قارنوا ذلك بالتغطية التي تنالها أي عملية «تطهير» في الصني أو غيرها،
حيث يحكم املراسل سلفًا ّ
بأن شعار مكافحة الفساد هو بالطبع كاذب،
وأن ما يجري غير قانوني ،وأن الرئيس يتخلص من أعدائه ،الخ).
األمير الصغير
ّ
ّ
يختص في شؤون آسيا (وال يود ذكر اسمه
في تحليل ألكاديمي سعودي
ّ
هنا) ،فإنه ال مجال للمقارنة ـ ـ التي تحاول العديد من الوسائل اإلعالمية
أن تعقدها ـ ـ بــن «الحملة ضــد الـفـســاد» الـتــي يقودها الحكم السعودي
ّ
ّ
الصني ّ
النظام في ّ
ضد نخبه منذ ما يقارب
حاليًا وبني الحملة التي يشنها
ٌ
لتطهير تجريه قيادة من
الخمس سنوات .في بيجينغ ،انت لديك نموذج
ٍ
داخــل املؤسسة الحزبية :تعزل أفــرادًا ومسؤولني من مواقعهم ،تستبدل
ّ
أشخاصًا كونوا من حولهم «مراكز قوى» ،تضبط الباقني ،تمنع سلوكيات
ّ
ّ
ّ
ّ
وتشجع سلوكيات أخــرى ،الــخ .أمــا في الحالة السعودية ،بحسب
معينة
ّ
الباحث الــذي يـعــرف النظامني جـ ّـيـدًا ،فــإن مــا يـجــري ليس «إصــاحــا» أو
«تطهيرًا» للنخبة املوجودة بهدف الخروج بـ «حزب شيوعي» أو «مؤسسة
ملكية» أكثر فعالية وانضباطًا وتعاونًا ،بل ّإن ابن سلمان يقوم بعملية
إعـ ــادة تـشـكـيـ ٍـل لـكــامــل بـنـيــة الـحـكــم فــي ال ـس ـعــوديــة ،وت ـقــريــر مــن يشكل
يدخل فيها (أو تحويل عملية «الحكم
جــزءًا من النخبة الحاكمة ومــن ال
ّ
ـرع أو أمير «امــارتــه الخاصة»
ـ
ف
لكل
حيث
بالتشارك» بــن أف ــراد العائلة،
ٍ
نظام ملكي مركزي) .بمعنى آخر ،املقارنة ال تكون بعدد
ضمن الدولة ،الى ٍ
ّ
االعتقاالت أو مناصب من يجري «تطهيرهم» ،بل هي تشبه لو أن جيبينغ
قــام بــالـغــاء الـحــزب الشيوعي ولـجــانــه واستبدلها بـفــريـ ٍـق لــه وغـ ّـيــر كامل
الطريقة التي ُتحكم بها ّ
ني.
الص
ّ
في حالة حاكم مثل ّ
محمد بن سلمان ،يحاول أن يخط ـ ـ وحده ـ ـ طريقًا
ٍ
للمملكة ،فـ ّ
ـإن عوامل العمر والخبرة والتدريب ّ ال يمكن تجاهلها
جديدًا
نموذجًا ناجحًا
ط
نخط
أن
سنوات
منذ
ورفاقي
أنا
نحاول
ثانوية.
وليست
ّ
ملزرعة بسيطة ـ ـ مزرعة ـ ـ وبيننا ذوو خبرة واختصاص ،وكلما اقتربنا
ٍ

ّ
من التنفيذ العملي ،نكتشف أمــورًا غفلنا عنها وهي كفيلة بإفشال كل
شــيء ،أو مخاطر لم نحتسب لها ،أو افراطًا في التفاؤل في الحسابات،
ّ
ّ
ّ
فكيف حني تسلم شابًا في أوائــل الثالثينيات بلدًا ،لينفذ فيه ّأول خطة
تلمع فــي رأس ــه؟ واألم ـيــر هنا ال يملك حــولــه مــؤسـســات تقليدية تصنع
ّ
وتمحص السياسات وترفد بالدراسات واملشورة ،بل فريقًا عائليًا
القرار
وشـخـصـيــا ،ومـسـتـشــاريــن أجــانــب مــن «مــاكـيـنــزي» و«بــوس ـطــن غ ــروب»
(يصدف أني أعرف بعضهم ،ولهذا ال أشعر بالثقة).
ّ
تتعلق بقدرات األمير أو توزعّ
ّ
ولكن املسألة تذهب أبعد من ذلك ،وهي ال
ّ
السلطة في السعودية أو غير ذلــك .من األخطاء التي يرتكبها من يحلل
س ـيــاســات «االصـ ـ ــاح» ف ــي املـمـلـكــة أن ــه يـفـتــرض ّأن اب ــن سـلـمــان يـخـتــار
احتماالت مفتوحة وهو يقدر ـ ـ نظريًا ـ ـ على أخذ
ويصمم خططه من بني
ٍ
البلد في ّأي طريق يختاره .هــذا رأي من ال يحتسب لسياسات الهيمنة
ّ
ُ
ّ
بتشجيع
الغربية تغطي
وكيف تدار الدول الصغرى .الحظوا أن الصحافة
ٍ
أكـثــر م ـبــادرات ّ
محمد بــن سـلـمــان ،بغض النظر عــن واقـعـ ّـيـتـهــا ،فالنظرة
شريك مفيدٌ
ٌ
نظام «صديق» ،وهو
العامة اليها هي أنها قد تسمح بإصالح ٍ
ّ
للشركات واملصالح الغربية ،فهي تريد له أن يستمر ويزدهر وينفق أكثر.
أكثر هذه الخطط ،بطبيعتها ،هي من النوع الذي تستفيد منه هذه املصالح
ٌ
ّ
تخصيص ملؤسسات عـ ّـامــة يعني أرباحًا
ويشجع عليها البنك الــدولــي:
ورسومًا ضخمة تذهب للمصارف والقانونيني الذين يديرون االستكتاب،
فتح السوق السعودي الستثمارات خارجية ،أمــوال سعودية تذهب الى
شــركــات غربية كـبــرى ،تخفيض الــدعــم للفقراء واملــواطـنــن واالبـقــاء على
شراء السالح .من في الغرب سيمانع مثل هذه «االصالحات» (مهما كانت
نتيجتها أو نجاعتها)؟
ّ
غير ّأن هناك احتماالت كثيرة ال يمكن إلبن سلمان« ،بنيويًا» ،أن يفكر
ً
مثال ،أن ّ
فيها .ال يمكننا أن ّ
يحد من االستيراد
نتخيل عاملًا يقرر فيه األمير،
ون ــزف ع ــائ ــدات الـنـفــط عـلــى االس ـت ـهــاك ،والـتـقـلـيــل مــن ش ــراء الـسـيــارات
ً
األجنبية مثال ورفــع الضرائب عليها (وقيمتها تـقــارب العشرين مليار
دوالر سنويًا)؛ أو إجبار الشركات الكبرى التي تريد أن تبيع في اململكة
ّ
على بـنــاء مصانع لها فــي البلد ،أقــلــه حتى تــدفــع ضــرائــب على أرباحها
ٌ
وتستثمر في الداخل (وهو ما تقدر على فعله دول سوقها أصغر بكثير
من سوق اململكة) ،أو تقليص امليزانية العسكرية الهائلة وتجميد صفقات
ّ
ٌ
السالح ـ ـ وهــو كفيل ،وحــده ،بحل أكثر مشكلة املــوازنــة السعودية .هذه
االحتماالت التي «ال يتم طرقها» ألنها ال تناسب سردية «الحليف املفيد»،
أو ألنها ستثير غضب واشنطن لو ّ
طبقت ،أو ألنها ببساطة خارج اإلطار
املعرفي الــذي يــرى املستشارون الغربيون من خالله العالم ،هي الحدود
الحقيقية لسياسات ّ
محمد بن سلمان ،بغض النظر عن كفاءته وذكائه،
وهي التي ستقرر مسار النظام السعودي ومصيره.
السعودية في لبنان
ّ ٌ
موعد النهياره ،فالتاريخ
نظام أو بتحديد
ٍ
من العبث أن يتنبأ أحد بـ «سقوط» ٍ
ال يعمل بهذه الطريقة .ولكن هناك مفاصل أساسية تواجه أي منظومة،
ّ
مــن املـمـكــن تــوقـعـهــا والـحـكــم بــأن تغييرًا مــا سـيـحــدث (وإن كــان تحديد
ّ
ً
النتائج مستحيال) .حني توقع املخططون األميركيون في السبعينيات،
ً
مثال ،أن نظام الشاه لن يكون قــادرًا على االستمرار في مساره القائم،
اسالمية ،بل ّ
ّ
ألن األرقام
وبثور ٍة
فهذا ليس ألنهم «تنبأوا» بسقوط الشاه ّ ً
ّ
ّ
بطريقة
حدثت عن أزمــة بنيوية قــادمــة :أنــت تملك قفة من املــال ،وتــوزعــه
ٍ
ّ
ّ
معينة ،هــذا «االقتصاد السياسي» ال يعود ممكنًا حني تتغير الظروف،
ّ
عليك ّاما أن تزيد من مواردك أو أن ّ
خيار
تغير أولوياتك في االنفاق ،وكل
ٍ
ّ
ّ
ابعادها .قد يستمر النظام السعودي
ستنتج عنه ردود فعل ال يمكن توقع
ً
ّ
ّ
ألف سنة ويتأقلم ،ولكنه يواجه حاليًا أزمة من هذا النوع تفرض التغيير،
ّ
التحول الخطير ـ ـ األمير ّ
محمد بن سلمان.األمير،
وهو يملك ـ ـ لقيادة هذا
ّ
ّ
هنا ،لم يعد وجهًا جديدًا ،بل أصبح لديه سجل وملفات من املمكن تقييمه
بناء عليها :سوريا ،العراق ،اليمن ،قطر ،االقتصاد السعودي و ـ ـ أخيرًا ـ ـ
ّ
ّ
لبنان (واملشترك بني هذه امللفات جميعها ليس النجاح).
ونحن نراقب معسكر الرياض وهو يتخبط وينزف من سلطته وشرعيته
ّ
في لبنان ،والرياض ّ
تفجر «تيار املستقبل» ـ ـ هي تعاقب رجالها وتذلهم
ّ
وهم يحاربون بعضهم بعضا ـ ـ هناك أمران ال يجب أن ننساهما .األول
هو ّأن األحداث ال تزال في بدايتها ،والرياض ما زال في يدها الكثير من
األدوات ،وهــي تطمح ،بــأي وسيلة ،ألن نصبح جميعًا البحرين واألردن
(الـبـلــدان الــوحـيــدان فــي االقليم الـلــذان يـنــاالن رضــى السياسة السعودية
ّ
حاليًا) .املوضوع الثاني هو أنك حني تجد خيارات السعودية تضعف في
يتخيلها أعداؤهم لهمّ ،
ّ
ّ
فإن
بطرق لم
لبنان وخارجه ،ورجالها يتم إذاللهم ّ ٍ
كل ذلك لم يحدث بسبب «قلة ذكاء» محمد بن سلمان أو «سوء االدارة»
السعودية (ال امللك فهد وال عبد الله كانا نسخة عربية من كالوسفيتز،
ومــع ذلــك هيمنا على الـنـظــام الـعــربــي لـعـقــود) .نحن وشعوبنا مــن يهزم
ّ
محمد بــن سلمان ويـتـحـ ّـدى عــاملــه؛ مــن يـحــارب بالوكالة قــد تعب وأرهــق
ً
ّ
واستنفد أدواته فيما من يقاتل بلحمه مباشرة لم يتعب ،ويستمر الى اآلن
وكــأن املعركة ال تــزال في بدايتها .انــت حني تــرى عـ ّ
ّ
متخبطًا،
ـدوك تائهًا،
ً
ـا ،فــإن ّ
ردة الفعل ال يجب أن تكون محض الشماتة والسخرية؛ بل
ذلـيـ
ّ
يفترض بــك أن تـتــذكــر أن مـعــارك خيضت ،ومناضلني قــاتـلــوا ،وشـهــداء
ّ
ارتقوا ،ودماء سالت حتى تراقب هذا املشهد الحاصل اليوم ـ ـ فاحتسب
الفضل ألهله.
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