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سياسة
على الغالف

بـ ــرضـ ــى وتـ ــرح ـ ـيـ ــب س ـ ـ ـعـ ـ ــودي« .ف ـه ــم
السعوديون اغتيال الحريري كاغتيال
أحـ ــد أف ـ ـ ــراد األس ـ ـ ــرة ال ـح ــاك ـم ــة وغـ ــدرًا
مباشرًا من األسد ،وإعالنًا عن انفالش
للنفوذ اإلي ــران ــي فــي لـبـنــان ،قــد يصل
الحقًا إلى الخليج».
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ،ي ـخ ـت ـص ــر املـ ـص ــدر
ال ـس ـع ــودي ل ـح ـظــة اغ ـت ـي ــال ال ـحــريــري
م ــن ال ــوج ـه ــة ال ـس ـع ــودي ــة .وع ـل ــى هــذا
األساس ،يقول ،إن السعوديني اعتبروا
ي ـ ــوم  14شـ ـب ــاط  2005ل ـح ـظــة إع ــان
الحرب على النفوذ السعودي.

دبلوماسي
سعودي :لو حفر
الحريري بئرًا كل
شهر في عكار
أو البقاع بمليون
من الماليين
التي قبضها لما
هزمه أحد (هيثم
الموسوي)

الحريري االبن

الرياض وبيروت:
ضمور «الحقبة السعودية»
مما بعد ما بات يعرف بـ«أزمة
ما قبل حفلة الجنون السعودية األخيرة في لبنان ،كان أفضل بكثير ّ
قوة التأثير السعودي في البلد المشرقي الصغير .أراد السعوديون أن يستعيدوا زمام
الحريري» ،لجهة ّ
المبادرة ،فاختطفوا رئيس الحكومة سعد الحريري ،رجلهم ،وقعدوا يشاهدون خسارتهم جزءًا كبيرًا من
نفوذ استثمروا فيه ما ًال وأدوات وجهدًا لعقود طويلة .هكذا ،وجدت السعودية نفسها من دون
ٍ
حلفاء ،ال سياسيين وال رجال دين وال مؤسسات ،إ ّلا حزب القوات اللبنانية والوزير السابق أشرف ريفي والنائب
مما يفيدونها بأدوارهم
خالد الضاهر ،وبعض ّ
ممثلي العشائر العربية .وهؤالء ،يؤذون السعودية أكثر ّ
التصرف السعودي مع الحريري ،فانكفأت
السياسية المحدودة .حتى إن القوات ُأحرجت من صالفة ّ
وتراجعت ،لتترك الضاهر يعلن تضامنه مع السعودية بعد شهر من فشل المحاولة االنقالبية .هل جاءت
لتكمل خسارات السعودية اإلقليمية ،من سوريا إلى اليمن؟ أم أن الهزائم السعودية لن تقتصر
خسارة لبنان ّ
شكلت المملكة بوصلتها الفكرية والمالية؟
تفكك الجماعات اإلرهابية التي لطالما ّ
على ّ
فراس الشوفي
يكاد حلفاء السعودية «الطبيعيون»
ف ــي ل ـب ـنــان ،قـبــل خـصــومـهــا ،ي ـحــارون
وهــم يغدقون باألسئلة على عقولهم،
عــن األس ـبــاب الـتــي دفـعــت السعوديني
إلــى خـســارة «الـكـثـيــر» فــي محاولتهم
اس ـ ّت ـعــادة «ال ـب ـعــض» ،فــي مــا اقـتــرفــوه
ّ
بحق الرئيس سعد الحريري .ويعلق
أحـ ــد امل ـه ـت ـ ّـم ــن ال ـس ـع ــودي ــن بــال ـشــأن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،عـ ـل ــى ن ـت ـي ـج ــة االن ـ ـقـ ــاب
ال ـس ـع ــودي ال ـفــاشــل ب ــال ـق ــول ،إن ــه «لــو
دفـ ـ ـع ـ ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ــران كـ ـ ــل مـ ــال ـ ـهـ ــا وق ــوتـ ـه ــا
ون ـف ــوذه ــا ل ـتــربــح م ــا رب ـح ـتــه ب ـعــد ما
حصل مع الرئيس سعد الحريري ،ملا
ّ
تمكنت من ذلك».
ه ـ ــل ه ـ ــي رع ـ ــون ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـح ــاك ــم
الجديد فــي الـسـعــوديــة ،وافـتـقــاره إلى
املستشارين الـعــارفــن بـشــؤون لبنان
هما السبب خلف خـســارة السعودية
ـدوي ــة ف ــي أزم ــة ال ـحــريــري األخ ـي ــرة؟
امل ـ ّ
أم أن ـهــا ال ـع ــوارض الـجــانـبـيــة لشعور
ّ
أمير
فائض القوة الذي يضفيه ّوجود ٍ
ش ــاب ن ـهــم ع ـلــى أع ـت ــاب سـ ــدة ال ـعــرش
برؤية «»2030؟ أم أن محاولة الحفاظ
على لبنان في الفلك السعودي ّ
تحولت
ّ
ف ــخ ــا ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،ح ـت ــى أص ـي ـب ــت آخ ــر
تــأثـيــراتـهــا فــي امل ـشــرق بــانـتـكــاســة في
لبنان ،بعد ضمور دورهــا فــي العراق
وسوريا؟
ال ـس ــؤال ال يـقــف عـنــد ح ــدود املــاضــي،
بــل يـتـعـ ّـداه للمستقبل ،عــن أفــق الــدور
السعودي في لبنان ،وخطة السعودية
املستقبلية إلع ــادة تموضعها بوجه
إي ـ ـ ــران وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وب ـ ـ ــأي األدوات
والعناوين ...إن وجدت.

من المصرفي إلى رجل األعمال

ّ
مع بداية الثمانينيات ،شكل الرئيس

الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،بـشـخـصــه
ودوره ،ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن ذروة االه ـت ـمــام
ً
الـسـعــودي بـلـبـنــان ،وث ـمــرة الستثمار
طــويــل األم ــد ،يسبق حـتــى إقــامــة عبد
العزيز آل سعود مملكته املـ ّ
ـوحــدة في
الثالثينيات.
النسخة
كان
العويني،
حسني
فالحاج
ّ
األول ــى لـلـثــري اللبناني ال ــذي تتبناه
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وتـ ــوص ـ ـلـ ــه إل ـ ـ ــى رئ ــاس ــة
ال ـح ـك ــوم ــة ،خ ـل ـفــا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ّ
ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح .أط ـ ــل ال ـعــوي ـنــي على
الساحة السياسية مــن بــاب املصارف
ووص ــل إلــى املجلس النيابي فــي عام
ّ ،1947
ثم بقي رئيسًا للحكومة عقدًا من
الزمن .ولعب الدبلوماسي في السفارة
السعودية في بيروت الصحافي عبد
امل ـق ـصــود مـحـمــد سـعـيــد خ ــوج ــة ،دور
الـسـكــرتـيــر ال ـخ ــاص لـلـعــويـنــي وأم ــن
أسراره.
ثم بعد العويني ،صار الرئيس صائب
سالم ،رئيس جمعية املقاصد الخيرية
اإلسالمية ،حليفًا وثيقًا للسعودية في
لبنان ،وصــارت املقاصد ّ
ممرًا لصرف
ّ
الدعم املالي السعودي في بيئة السنة
اللبنانيني .غـيــر أن عــاقــة السعودية
ال ــدائ ـم ــة بــالـشـخـصـيــات واملــؤس ـســات
ال ـخ ـيــريــة والــدي ـن ـيــة الـ ّـس ـن ـيــة ،ل ــم تكن
وحــدهــا مـســرح النفوذ الـسـعــودي ،بل
ّأس ــس امل ـلــك عـبــد ال ـعــزيــز ف ــي وصيته
ألوالده ،لعالقة ممتازة تجمع األمــراء
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ب ــالـ ـقـ ـي ــادات امل ــارونـ ـي ــة
اللبنانية ،على قاعدة العالقة املتينة
مع الرئيس املاروني للحكم املسيحي
في لبنان ،الذي كان دعمه وقتها إعالن
حـســن نـ ّـيــة عــربـيــة بـنـظــر الـسـعــوديــن
ت ـج ــاه الـ ـغ ــرب .وم ـن ــذ الـخـمـسـيـنـيــات،
فتحت اململكة خطوط تواصل متوازية
م ــن خـ ــال األمـ ـ ـ ــراء م ــع م ـخ ـت ـلــف ق ــوى
الـيـمــن الـلـبـنــانــي ،وكــذلــك مــع بكركي،

ً
وص ـ ــوال إل ــى رمـ ــوز ال ـحــركــة الــوطـنـيــة
الـلـبـنــانـيــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع املــؤسـســات
ّ
السنية ودار الفتوى وجمعيات دينية
أخرى .وليس خافيًا ،أن األمير سلطان
ّ
املعني بالعالقة مع
بن عبد العزيز كان
رئيس حزب الكتائب اللبنانية الراحل
بيار الجميل ،وكذلك كان األمير سلمان
بن عبد العزيز صلة الوصل السعودية
مع الرئيس الــراحــل سليمان فرنجية.
ولم يكن الرئيس الراحل كميل شمعون
بعيدًا عن هذا الفلك ،إذ ارتبط بعالقات
وثيقة مــع األمـيــريــن سلمان وفـهــد بن
عبد العزيز .وكــان األمير عبد الله بن
عبد العزيز قناة الربط السعودية مع
مــؤســس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االشـتــراكــي
ال ــراح ــل ك ـم ــال ج ـن ـب ــاط ،ومـ ــع اإلمـ ــام
ّ
املغيب موسى الصدر .ويروي املصدر
ّ
السعودي حادثة ذات دالالت مهمة عن
ّ
بالجميل .فحني أقدم
عالقة السعودية
الصحافي الـسـعــودي عبد الـلــه مناع،
ّ
صفحات
الجميل على
على مهاجمة
ّ
جــريــدة عكاظ النعزاليته ،سمع مناع
توبيخًا قاسيًا مــن األمـيــر سلطان بن
عبد العزيز ،بسبب ّ
مسه بأحد حلفاء
السعودية املوثوقني.

األميركية في املنطقة ولبنان ،وترجم
ت ـجــاذبــا دائ ـم ــا ب ــن ال ـس ـعــوديــة وعـبــد
الناصر على الساحة اللبنانية.
غير أن وفــاة عبد الناصر ومرحلة ما
بعد حــرب تشرين  ،1973حملت دورًا
س ـعــوديــا ج ــدي ـدًا ف ــي اإلق ـل ـي ــم ،م ــا زال
مـسـتـمـ ّـرًا حـتــى اآلن ،مــع ب ــروز مالمح
ضموره املتسارع في املرحلة األخيرة.
وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،ان ـط ـلــق
مـ ــا يـ ـع ــرف ب ــ«ال ـح ـق ـب ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة»،
ال ـتــي تــزام ـنــت م ــع عــزلــة عــربـيــة ملصر
بسبب اتفاقية كامب دافـيــد ،واعتماد
األميركيني أكثر على الــدور السعودي
فــي ش ــرق ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،ملــواجـهــة
«الـخـطــر السوفييتي» ،ال ــذي أف ــرز في
أفغانستان دعـمــا أميركيًا وسـعـ ّ
ـوديــا
لتنظيم الـقــاعــدة فــي مــواجـهــة الـقــوات
الروسية.
وب ـ ـ ــرز ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ــداي ــة
الثمانينيات ،كــرمـ ٍـز لـلــدور السعودي
ال ـجــديــد ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ول ـل ـم ـفــارقــة ،إن
بــدايــة الثمانينيات كــانــت بــدايــة عهد
ج ــدي ــد ل ـل ـن ـفــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي .اس ـت ـث ـمــرت
السعودية برجل أعـمــال تـحـ ّـول الحقًا
إلــى رئيس حكومة ،واستثمرت إيــران
ّ
ب ـم ـن ــظ ـم ــة ع ـس ـك ــري ــة أل ـح ـق ــت هــزي ـمــة
بإسرائيل ،وباتت الحقًا ّ
قوة عسكرية
ّ
ي ـت ـخــطــى دوره ـ ـ ــا ح ـ ــدود ل ـب ـن ــان .ول ــم
يبق الــدور السعودي في لبنان نفوذًا
فحسب ،بــل تـحـ ّـول مــع اتـفــاق الطائف
إل ــى م ـعــادلــة دول ـي ــة إقـلـيـمـيــة جــديــدة
يـ ـتـ ـش ــارك ّ ف ـي ـه ــا مـ ــع الـ ـ ـ ــدور الـ ـس ــوري
إدارة املـلــف اللبناني .ويـقــول املصدر
ً
السعودي إن الحريري كــان مـ ّـرة وزير
خ ــارجـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ّـرة وزيـ ــر
خارجية الرئيس الراحل حافظ األسد.
ّ
لـكــنــه بشخصيته وذك ــائ ــه ،والـعــاقــة
األم ـيــرك ـيــة ال ـس ـعــوديــة الــوث ـي ـقــة ،بــات
الرابط الوحيد للبنان مع السعودية،

المستشار نزار العلوال
المكلف إدارة
هو
ّ
الملف اللبناني حاليًا
ّ
خلفًا للسبهان

الحقبة السعودية
غير أن النفوذ السعودي ،الذي ارتبط
ّ
السخية،
دائمًا باملال الدافق والهدايا
ً
ّ
كامال
ًا»
«سني
لم يكن يترجم ارتباطًا
ّ
ّ
بــال ـس ـعــوديــة ،ف ــي ظ ــل ارت ـب ــاط الـســنــة
ً
املـ ـش ــرقـ ـي ــن ّأوال ب ـم ـص ــر مـ ـن ــذ ثـ ــورة
الــرئـيــس الــراحــل جـمــال عـبــد الـنــاصــر،
وحفاظ األزهر على مكانته كمرجعية
دي ـن ـيــة ـ ـ تــاري ـخ ـيــة لـلـ ّـسـنــة ف ــي ال ـهــال
الخصيب قبل الغزوة الوهابية الفكرية
ال ـح ــدي ـث ــة وال ـت ـن ــاف ــس ب ــن الــوهــاب ـيــة
وأتباع سيد قطب على ّ
السنة .وارتبط
ال ـن ـفــوذ ال ـس ـع ــودي تــال ـيــا بــالـسـيــاســة

ولــم يعد حتى ّ
مهمًا عند السعوديني
الـعــاقــة مــع امل ــوارن ــة ،الـتــي اختصرها
الحريري عبره ،في مرحلة ّ
توسع فيها
دور رئـيــس الـحـكــومــة الـ ّـس ـنــي ،مقابل
ّ
تقلص صالحيات رئيس الجمهورية
املسيحي.
ّ
وال ّ
شك في أن وفاة األسد األب وتولي
ّ
ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد س ـ ــدة ال ـح ـكــم،
ً
أحدثا تـحـ ّـوال في العالقة السعودية ـ
السورية ،انعكس على لبنان انعكاسًا
ّ
م ـبــاش ـرًا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي حــطــت فيه
ق ــوات االح ـتــال األمـيــركــي فــي الـعــراق،

«لــو حـفــر الـحــريــري كــل شـهـ ٍـر بـئـرًا في
ّ
عــكــار أو ال ـعــرقــوب أو الـبـقــاع الـغــربــي
ب ــأق ــل م ــن م ـل ـي ــون دوالر م ــن امل ــاي ــن
ال ـت ــي قـبـضـهــا ب ــن  2005و 2008من
السعودية ،ملا هزمه شيء في لبنان»،
ينقل أحد السياسيني البيروتيني كالم
أحــد املسؤولني السابقني في السفارة
السعودية ّفي بيروت .اختصار لواقع
«مــريــر» يلخصه الـسـعــوديــون ملرحلة
الحريري االبن.
غـيــر أن هـ ــؤالء ال يـحـ ّـمـلــون الـحــريــري
وحــده مسؤولية ضمور نفوذ اململكة
ً
فــي لـبـنــانّ .أوال ،مـنــذ ال ـحــريــري األب،
ّ
تـ ـخ ــل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــون عـ ــن ال ـت ـع ــاط ــي
املباشر مع اللبنانيني ،فكان السفراء
ال ـس ـع ــودي ــون ف ــي ب ـي ــروت لـ ــزوم م ــا ال
ي ـل ــزم (ع ـ ــدا ال ـس ـف ـيــريــن ع ـل ــي ال ـشــاعــر
وعبد العزيز خوجة طبعًا) .وبالتالي،
ّ
ت ـخــلــوا عــن دع ــم املــؤس ـســات الـخـيــريــة
ّ
والــديـنـيــة وع ــن الـشـخـصـيــات املـقــربــة،
ً
مثل النائب تمام سالم مثال ،وأوكلوا
مهمة دعـمـهــا إل ــى ال ـحــريــري األب .ثــمّ
الح ـقــا ،ت ــرك الـحــريــري االب ــن ليخوض
غـ ـم ــار الـ ـتـ ـج ــرب ــة ،ب ـي ـن ـمــا اشـ ـت ــد ع ــود
خ ـ ـصـ ــومـ ــه ّ
وردوا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـح ـ ــاوالت
ّ
السعوديني للتحكم بالدولة اللبنانية
بحصار الـســرايــا ثــم ب ـ  7أي ــار ،قبل أن
ُيسحب من بيروت بعد إقالة حكومته
ّ
ف ــي  ،2011وتـ ــولـ ــي ال ــرئـ ـي ــس نـجـيــب
ميقاتي رئاسة الحكومة .ويقول أكثر
مــن م ـصــدر مـتــابــع لـلـشــأن الـسـعــودي،
إن ال ـس ـع ــودي ــن ان ـش ـغ ـلــوا ع ــن لـبـنــان
بسوريا ومواجهة إيــران فيها ،وكذلك
ّ
في مصر التي كانت ستشكل كابوسًا
لهم لو استمر حكم اإلخــوان املسلمني
غرقوا
فيها ،فسهوا عن لبنان .والحقًا
ً
في البحرين واليمنّ .
ثم ارتكبوا خطأ
حـ ــن ق ـب ـل ــوا ب ـم ـي ـقــاتــي ع ـل ــى مـضــض
رئيسًا للحكومة ،ولم يحسنوا ترجمة
ت ـقـ ّـدم ـهــم ف ــي س ــوري ــا ف ــي ذل ــك ال ـحــن.
وحني استقال ميقاتي ،كان القطار قد
ّ
فات ّ
وتحولت االنتصارات
السعودية،
السورية إلى هزائم لحلفاء السعودية،
قبل أن تحني مرحلة التسوية الرئاسية
بــن الحريري والرئيس ميشال عــون،
عندما لم يكن لدى السعوديني خيارات
أخ ــرى ل ـعــودة الـحــريــري إل ــى الـســرايــا.
وه ــذا الـغـيــاب الـسـعــودي ّ
يحمله أكثر
مــن م ـصــدر مـعـنـ ّـي ،مـســؤولـيــة «ت ــردي
حال ّ
السنة في لبنان» ،باإلضافة إلى
األزمة املالية التي وقع فيها الحريري.
ّ
ويقول هؤالء ،إن أزمة الحريري مركبة:
ّأولـ ـه ــا أن ح ـســابــات س ـع ــودي أوج ـيــه
بعضها رس ـمــي ،بينما ال ـجــزء األكـبــر
منها غير رسـمــي ،وثانيها أن شقيق
ال ـحــريــري ،ب ـهــاء ،لــم يـقــف إل ــى جانبه،
بل ّ
أصر على سحب السيولة منه حني
أصر على بيع ّ
ّ
حصته من الشركة ،قبل
ّ
أن يعود ليسوق نفسه خلفًا لشقيقه
ّ
تولي امللك سلمان ّ
سدة العرش.
بعد

«سنة» لبنان؟
ما هي خيارات ّ

ل ــم ي ـكــن لـيـتـخـ ّـيــل أح ــد أن ت ـق ــوم قــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،بـنـشــر ت ـع ــزي ــزات في
محيط السفارة السعودية في بيروت،
خ ــوف ــا مـ ــن تـ ـظ ــاه ــرات قـ ــد يـ ـق ــوم بـهــا
جمهور تـيــار املستقبل ضــد الـ ّـسـفــارة
عـلــى خـلـفـيــة األزمـ ــة ال ـس ـعــوديــة ،وهــو
ما لم يقم به جمهور حزب الله وقوى
ّ
 8آذار فـ ــي ع ـ ــز االشـ ـتـ ـب ــاك ال ــداخ ـل ــي
ال ـل ـب ـنــانــي وت ـص ـع ـيــد حـ ــزب ال ـل ــه ضد
السعودية .فاململكة التي قـ ّـررت فجأة
ال ـع ــودة بـشـكــل صـ ــادم إل ــى ل ـب ـنــان ،لم
ت ـجــد غ ـيــر اع ـت ـق ــال ال ـح ــري ــري ودف ـعــه
إل ــى االسـتـقــالــة ،إلع ــان جــولــة جــديــدة
مــن االشـتـبــاك مــع إي ــران .هـكــذا وجــدت
ال ـس ـع ــودي ــة نـفـسـهــا م ــن دون ح ـل ـفــاء،

