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سياسة
قضية اليوم

ّ
زيارة إماراتية سرية مهدت لالستقبال الملكي للحريري:

ّ
طي صفحة االنقالب الفاشل

أسباب كثيرة دفعت السعودية إلى إعادة التواصل مع الرئيس سعد الحريري ،منها الضغوط األميركية واألوروبية،
باإلضافة إلى الوساطة اإلماراتية التي هدفت إلى تصويب الموقف السعودي .يصبح السؤال ماذا بعد لقاء الحريري بالملك
سلمان بن عبد العزيز ،وكيف ستترجم «العودة السعودية» على الواقع االنتخابي بعد عودة الحريري إلى بيروت؟
ميسم رزق
َ
ـوم عـلــى «ضــرب
ب ـعــد أك ـثــر مــن  100ي ـ ٍ
ال ـج ـن ــون» الـ ــذي اق ـتــرف ـتــه ال ـس ـعــوديــة
بـ ـح ــق رئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة لـ ـبـ ـن ــان سـعــد
ال ـحــريــري ،بــاحـتـجــازه وإج ـب ــاره على
تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ،تــرجـمــت ال ــري ــاض،
أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــرارهـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بــال ـس ـعــي
إل ـ ــى ط ـ ـ ّـي ه ـ ــذه ال ـص ـف ـح ــة ،مـ ــن خ ــال
االستقبال امللكي الرسمي للحريري
في قصر اليمامة.
ُ
وإذ يـ ـصـ ـع ــب ال ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـهـ ــن م ـ ـ ـنـ ـ ــذ اآلن
بانعكاسات زيارة الحريري للرياض،
على املشهد االنتخابي ،يمكن القول
إن هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـول اإلي ـج ــاب ــي م ــن ِقـبــل
ُ
يكن ليحصل لوال ّ
تعرضها
اململكة ،لم
لضغوط أميركية ـ أوروبـيــة ،ودخــول
ّ
ب ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى خ ــط
ُ
«الصلحة» من منطلق «الحرص على

مدير المخابرات اإلماراتي
زار بيروت سرًا لتصويب
الموقف السعودي
ّ
أي محاولة من الحريري إلدارة الظهر لعون قد تكلفه رئاسة الحكومة (هيثم الموسوي)

السعودية قبل أي شيء آخر» ،بحسب
م ـ ـصـ ــادر رسـ ـمـ ـي ــة واس ـ ـعـ ــة االطـ ـ ـ ــاع.
وأك ــدت امل ـصــادر ل ــ«األخ ـب ــار» أن هــذه
َ
الزيارة «أتت تتويجًا لدور لعبته دولة
اإلمـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة» .وكشفت
امل ـ ـصـ ــادر أنـ ــه «م ـن ــذ ن ـح ــو ش ـه ــر ،زار
رئ ـي ــس امل ـخ ــاب ــرات اإلم ــاراتـ ـي ــة لـبـنــان
ّ
سرًا والتقى الحريري ساعات طويلة،
وم ــن ث ــم اجـتـمــع ب ـعــدد قـلـيــل جـ ـدًا من
الشخصيات ،مــن بينها الــوزيــر نهاد
املـ ـشـ ـن ــوق» .ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن «ال ـج ـهــد
ّ
اإلم ــارات ــي تــركــز عـلــى إع ــادة تصويب
املوقف السعودي من رئيس الحكومة
الذي نجح خالل زيارته األخيرة إليها
فــي تحسني الـعــاقــة مـعـهــا» .ورأت أن
«اإلم ــارات انطلقت في مبادرتها هذه
مــن منطلق الـحــرص على السعودية،
وال س ـي ـمــا أن م ــا ق ــام ــت ب ــه األخ ـي ــرة
(احـ ـتـ ـج ــاز الـ ـح ــري ــري وإج ـ ـبـ ــاره عـلــى

االستقالة) كــان كبيرًا ج ـدًا ُ
وحـفــر ّفي
ذاكـ ــرة الـلـبـنــانـيــن ،وت ـحــدي ـدًا الـســنــة،
ويحتاج إلى جهد كبير إلزالته».
لكن بعيدًا من الحديث عن هذا الضغط
وهـ ـ ــذه ال ــوس ــاط ــة ،يـ ـب ــدو أن املـمـلـكــة
ع ـ ـ َـادت لـتـتـعــامــل م ــع امل ـل ــف الـلـبـنــانــي
بواقعية سياسية .إذ ُ
تكمن «األهمية
ُ
املضاعفة لتوجيه دعوة إلى الحريري
لزيارة الرياض في أنها اعتراف علني
وص ــري ــح م ــن ِق ـب ـل ـه ــا ب ـ ــأن ال ـح ــري ــري
بــات أم ـرًا واقـعــا ال ُيمكن تجاهله وال
ً
تجاوزه ،بعد فشل االنقالب» .هذا أوال.
ّ
أما ثانيًا ،فتراجعها عن قرار التخلي
عــن م ـشــروع سـيــاســي اسـتـثـمــرت فيه
الـكـثـيــر ،حـتــى لــو اضـطــرهــا األم ــر إلــى
دفـ ــع ك ـل ـفــة ُم ـض ــاف ــة ،إذ ل ــم ي ـث ـبــت أي
طـ ــرف س ـيــاســي آخ ــر الـ ـق ــدرة ع ـلــى أن
ً
يـكــون بــديــا مــن الـحــريــري ،وبالتالي

ال مـنـطــق يـسـ َـمــح ب ـشــراء خـصــومــة أو
تنطلق امل ـ ُصــادر مــن هذا
ع ــداوة مـعــه.
ِ
التمهيد فــي وصـفـهــا ملـجـمــل املرحلة
ُ
الفاصلة بني منتصف ظهر  4تشرين
الثاني  ،2017وفجر  28شباط ،2018
ل ـل ـقــول إنـ ــه ل ــم ي ـعــد مـمـكـنــا اس ـت ـمــرار
«ال ـغ ـ ُض ـب ــة» ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى رئ ـيــس
تيار املستقبل نتيجة ما تراه «تهاونًا
ً
وفـ ـش ــا ف ــي إدارة امل ـل ــف ال ـل ـب ـنــانــي».
تدفع إلى ذلك عدة عوامل :االعتبارات
الداخلية؛ الضغط األوروبي ،وتحديدًا
ّ
الباريسي ،في إشــارة إلى الــدور الذي
ل ـع ـب ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ــرن ـس ــوا
م ــاك ــرون خ ــال األزم ـ ــة وب ـع ــده ــا ،ولــم
يـ ـنـ ـت ــهِ بـ ـع ــد مـ ـح ــاولـ ـت ــه ت ــرتـ ـي ــب ل ـق ــاء
ثـنــائــي بــن الـحــريــري واألم ـيــر محمد
بــن سـلـمــان؛ الــدفــع األمـيــركــي باتجاه
إع ـ ـ ـ ــادة احـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ــي ظــل

العالقات القوية التي صاغها رئيس
الـحـكــومــة مــع جـهــات أمـيــركـيــة ،وعلى
وجــه الخصوص مع برنارد كوشنير
صـ ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ترامبُ .ويضاف إلى ما ّ
تقدم ،تحضير
األرض ـيــة لـلـمــؤتـمــرات الـثــاثــة املـقــررة
للبنان في كل من روما لدعم الجيش،
وباريس لدعم االستثمار وبروكسيل
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ف ـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف ال ـ ـنـ ــازحـ ــن
ال ـســوريــن .فالحشد لـهــذه املــؤتـمــرات
ال ُيمكن أن يحصل مــن دون الرياض
ال ـت ــي س ـبــق أن أط ـل ـقــت إش ـ ـ ــارات عــدم
الحماسة ملشاركة ّ
فعالة ،ومعها دولة
اإلمارات.
وفيما ينشغل الــوســط السياسي في
ف ـ ّـك ش ـي ـفــرة ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي م ـ ّـه ــد لها
ال ــوف ــد ال ـس ـع ــودي ،وم ــن امل ـف ـتــرض أن
يسمعها ّ
مجددًا الحريري في الرياض،

ّ
يتحدث سياسيون كثر عن أن الهدف
ّ
الرئيسي للسعودية هو إعادة لم شمل
قـ ــوى  14آذار ،ل ـخ ــوض االن ـت ـخــابــات
تحت شعار سياسي موحد .لكن هل
ستسمح التسوية الرئاسية والقانون
االنتخابي الجديد بذلك؟
ُ
من املبكر تكوين صورة كاملة للظروف
ال ـ ـتـ ــي أح ـ ــاط ـ ــت ب ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت ت ـط ـب ـيــع
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـح ــري ــري وال ـ ــري ـ ــاض،
وتداعيات ذلك على الوضع اللبناني
ّ
بـشــقـيــه الـسـيــاســي واالن ـت ـخــابــي .لكن
إذا صــدقــت الـفــرضـيــات أو املعلومات
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث عـ ــن نـ ـي ــات س ـع ــودي ــة
بإعادة تشكيل جبهة ضد حــزب الله،
فـ ــإن هـ ــذا األم ـ ــر دون ـ ــه ال شـ ـ ّـك عـقـبــات
سيصطدم بها الحريري قبل أي طرف
آخ ــر .وه ــي عـقـبــات ت ـحـ ّـددهــا اإلجــابــة
عـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة اآلتـ ـ ـي ـ ــة :هـ ــل يـسـتـطـيــع

علم
و خبر
عونيون يستغربون «برنامج شامل»
أث ــار إع ــان إط ــاق بــرنــامــج الـعـمـيــد املـتـقــاعــد شــامــل روكــز
االنـتـخــابــي ،فــي  ٦آذار املـقـبــل ،اسـتـغــراب مـســؤولــن داخــل
ّ
التيار الوطني الحر ،العتبارهم أن من املفترض أن يكون
برنامج التيار العوني هو نفسه برنامج روكز.

وليد (ال) يواجه والده
تؤكد مـصــادر فــي تيار املستقبل أن وليد وجيه البعريني
يجزم لقيادة التيار بأنه سيخوض املعركة االنتخابية إلى
َّ
جانب املرش َحني طارق طالل املرعبي ومحمد سليمان ،على
الالئحة الزرقاء في عكار ،ضد والــده النائب السابق وجيه
البعريني .في املقابل ،تقول مصادر في  8آذار إن وليد أبلغ
حلفاء والــده بأنه لن يواجهه ،لكنه لن يساعده في حملته
االنتخابية.

كبارة يريد ترشيح كريم
ُيحاول الوزير محمد كبارة إقناع قيادة تيار املستقبل بتبني
ً
ترشيح ابنه كــريــم ،بــدال منه فــي طرابلس ،إلــى جانب النائب
سمير الجسر والنائب السابق مصطفى علوش وشادي نشابة
ّ
ودي ـمــا جـمــالــي .إال أن «املـسـتـقـبــل» يــرفــض ذل ــك ألس ـبــاب عــدة،
ّ
أهمها أن كريم لن يكون قادرًا على تجيير نسبة األصوات التي
يؤمنها والده لالئحة.

البون :ال مصلحة لي مع افرام
ال يــزال النائب السابق منصور الـبــون يؤكد فــي مجالسه أنه
لــم يحسم انضمامه إلــى الئـحــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ،ألنــه ال
مصلحة له في أن يكون على الالئحة نفسها مع رئيس مؤسسة
االنـتـشــار املــارونــي نعمة اف ــرام .لكن مـصــادر العميد املتقاعد
ّ
شامل روكز ،تجزم بأن البون من الثابتني على «الئحة العهد».

ّ
المر يفتش عن موارنة
فــي إط ــار سـعـيــه إل ــى تشكيل الئ ـحــة مستقلة ،يـسـعــى الـنــائــب
ميشال املر إلى التواصل مع شخصيات مارونية ّ
لضمها إليها.
وأولــى مبادراته كانت صوب رجل األعمال سركيس سركيس
الــذي أكــد لــ«األخـبــار» أن األم ــور ليست محسومة مــع املــر ،وال
ً
سيما أنــه تلقى أخيرًا اتصاال من رئيس التيار الوطني الحر
جبران باسيل ،يطلب فيه منه االنضمام إلى الالئحة العونية.
وي ـقــول ســركـيــس إن ــه ي ــدرس الـخـيــار األف ـضــل ،عـلــى أن يحسم
توجهه في اليومني املقبلني .وفي اإلطــار نفسه ،جمع لقاء املر
باملرشح املاروني جان أبو جــودة ،الذي قال بــدوره إنه ال يزال
يدرس أمر انضمامه إلى الئحة «أبو الياس».

ملف نصري ماروني ...انتخابي مجددًا
ّ
قال أحد وجــوه مدينة زحلة إن إعــادة تحريك املجلس العدلي
ّ
مللف مقتل نصري مــارونــي ،شقيق النائب إيلي مــارونــي ،من

